
Algemene Ledenvergadering HVM  
 
Datum: 12-04-2016 
Locatie: Amerhal 
 

1. Opening 
Voorwoord door de voorzitter, René: 
 
Beste leden en belangstellenden, 
Allemaal hartelijk welkom namens het bestuur op onze ALV waarbij we terugkijken op 
het afgelopen jaar. Het jaar 2015 was voor alle mensen in Nederland die van handbal 
houden een zeer mooi jaar want onze handbal dames hebben tijdens het WK voor een 
enorme verrassing gezorgd door de 2e plaats te behalen. De wedstrijden werden 
uitgebreid op televisie getoond en ook hier in de sporthal hebben we 2 maal een 
wedstrijd kunnen kijken met vele leden erbij. Hoogtepunt was natuurlijk de finale die 
tijdens onze Oudejaars borrel gespeeld werd waardoor deze bijeenkomst, die overigens 
zeer goed werd bezocht,  toch wel zeer bijzonder en gezellig was. En zoals jullie 
natuurlijk allemaal weten kunnen we onze handbalmeiden deze zomer in Rio weer 
bewonderen(al zullen de meeste wedstrijden waarschijnlijk  ’s nachts worden gespeeld). 
Kortom: het handbal staat op de kaart in Nederland en hopelijk profiteren de 
handbalclubs hiervan. 
 
Leden werving is ook voor HVM een belangrijk thema want wie geen jeugd heeft, heeft 
geen toekomst. Gelukkig hebben wij een redelijke aanwas bij de jeugd maar we zullen er 
met elkaar alles aan moeten doen om de jongste jeugd binnen te halen want alle 
verenigingen om ons heen zijn druk bezig om leden te werven. Dus als er initiatieven zijn 
of ideeën meld ze dan bij het bestuur. 
 
In het bestuur hebben we afgelopen jaar weer alle opende zaken behandeld. Soms met 
een kleine bezetting omdat we nog steeds een bestuurslid erbij zoeken en omdat onze 
secretaresse een paar maanden met zwangerschapsverlof was, maar ze is gelukkig weer 
terug. De volgende onderwerpen zijn aanbod gekomen in onze bestuursvergadering: 

 alle ingekomen stukken mededelingen zijn behandeld 
 iedere 3 maanden nemen we de financiële situatie door en kijken we of we nog 

redelijk binnen de begroting blijven  
 we gaan na of er nog nieuws is uit de verschillende commissies o.a. de technische 

commissie, de associatiecommissie, sponsorcommissie, activiteitencommissie. 
 de nieuwe tenues die met ingang van het nieuwe seizoen krijgen; hiervoor is een 

commissie aan de slag. 
 bondsvergaderingen en informatie avonden van het NHV zijn bezocht 
 het HHR en de statuten zijn doorgenomen en waar nodig aangepast (komt later 

op de agenda nog even terug). 
 oudejaarsborrel  
 grote clubactie in samenwerking met de activiteitencommissie 
 Rabo clubkas campagne….heeft iedereen al gestemd? Dit kan deze week nog en 

is erg belangrijk. 
 het opzetten van een nieuwe sponsorcommissie. Deze commissie is afgelopen 

jaar onbemand geweest.  Gelukkig hebben we een nieuwe commissie gevormd 
waar ik later in de vergadering nog even op terug kom. 

 website beheerder (Lilianne)van informatie voorzien 



 ons clubblad de Treffer van informatie voorzien. We hebben als vereniging een 
heel mooi clubblad waar we trots op kunnen zijn. Jan komt hier straks nog even 
op terug. 

 kersthandbaltoernooi ; de commissie weer prima heeft geregeld en een reclame 
is voor HVM. 

 sinds het najaar zijn er plannen gemaakt voor een C en B divisie team 
 
Zoals jullie zien is het bestuur samen met alle andere commissies weer druk in de weer 
om handbal in Made gezellig en op niveau mogelijk te maken. 
Graag wil ik deze vergadering gebruiken om jullie te vertellen over de plannen van een C 
en B divisie.  
 
Bij de TC en bestuur vragen we ons al een tijdje af of we onze jeugd voldoende uitdaging 
kunnen geven. Als je hogerop wilt kan dat dan binnen HVM? HVM is altijd een 
gezelligheidsvereniging geweest….maar onze mening is dat dit ook prima samen kan 
gaan: presteren in de wedstrijdsport en recreatief in de breedtesport  .Maar kan er 
divisie worden gespeeld met onze huidige teams of ga je voor de talenten, dus 
individueel, kijken of ze hogerop kunnen? Onze mening is dat we als HVM te klein zijn om 
zelf een divisieteam op te zetten waarbij je hogerop kan spelen. Als je maar 1 C en 1 B 
team hebt kan je niet selecteren. We hoorden dit najaar dat dezelfde gedachten bij HMC 
spelen en dat ze tegen hetzelfde probleem aanlopen als wij. We zijn toen met elkaar in 
gesprek gekomen en hebben geconcludeerd dat je alleen met samenwerking een divisie 
team kan opzetten en zo ook je talenten binnenboord kan houden zodat die niet naar 
verenigingen toe gaan waar ze wel op divisie niveau kunnen spelen. Op deze manier sta 
je de ontwikkeling van talenten niet in de weg.  Spelers die de ambitie hebben om niet 
divisie te willen spelen kunnen dan ook samen op hun eigen niveau spelen. Er is een 
commissie gevormd met HVM en HMC leden die een goed plan hebben geschreven.  
Daarna hebben we een avond georganiseerd met alle ouders en spelers van HMC en HVM 
waarbij we onze plannen hebben uitgelegd. De plannen werden zeer positief ontvangen. 
Het gevolg is dat we een samenwerking met HMC zijn aangegaan bij de B en C 
jeugd(associatie) en we komend seizoen een B en C divisie team gaan vormen en ieder 
nog een C team overhouden en we een gezamenlijk B team krijgen. We trainen en 
spelen net als bij de jongens en heren in Raamsdonksveer en Made. Inmiddels zijn de 
selectieronden bezig en zal er door de nieuwe trainers gekeken worden wie er het niveau 
heeft om divisie te spelen. Waar we wel op moeten letten is dat niet alle aandacht naar 
het divisie team gaat en alle teams evenveel aandacht krijgen. Natuurlijk kost een divisie 
team meer geld en heb je daar eerder een trainer/coach voor gevonden maar de andere 
teams krijgen net zoveel aandacht. Maar ook hier geld weer dat we afhankelijk zijn van 
ouders en vrijwilligers die een team willen trainen en coachen. Als er over dit onderwerp 
nog vragen zijn kunnen die tijdens de rondvraag worden gesteld. 
 
Het digitale wedstrijd formulier: we werken er nu een jaar mee en is binnen handballend 
Nederland zeer positief ontvangen. Natuurlijk waren er aanloop problemen maar binnen 
HVM is alles eigenlijk vlekkeloos verlopen en heeft bijna iedereen de app op zijn telefoon 
staan. De mogelijkheden die je met de app kunt doen zijn enorm uitgebreid en ook 
ouders en kennissen kunnen hem installeren en mee kijken naar uitslagen en standen. 
Als hier nog vragen over zijn dan kan je bij ons terecht. 
Afgelopen jaar hebben we gelukkig een paar uurtjes extra zaalruimte kunnen huren 
zodat alle teams 2x per week kunnen trainen. Dit houdt wel in dat we op de woensdag 
tot 22.30 zijn gaan trainen. Wel laat maar het is de enige mogelijkheid om allemaal in 
Made te blijven trainen. 
 
 



Zorgen zijn er ook: 
 financieel teren we hard in op onze reserves 
 het wordt steeds moeilijker om trainers en coaches te vinden. Als er voor 

een team niemand bereid is om te coachen of training te geven hoe moet 
dat team dan de competitie in.?  

 we zoeken al een jaar naar een extra bestuurslid; is er iemand die 
interesse heeft of iemand weet die een goede kandidaat zou kunnen zijn? 
Geef het door aan ons! 

 het leden aantal aan de jongens kant loopt hard achteruit en bij de 
senioren is er zelfs al sprake van een “vergrijzing”. 

 tijdwaarnemers die regelmatig niet komen opdagen; moeten we hier 
sancties tegenoverstellen? 

 het aantal scheidsrechters dat te beperkt is; voor nieuwe scheidsrechters 
start er binnenkort weer een zeer toegankelijke cursus, en wat zou het 
leuk zijn als jonge scheidsrechters dit ook gaan oppakken. Vanaf 15 jaar 
start deze cursus. 

 het dispensatiebeleid dat bij de bond is aangescherpt. Het wordt moeilijker 
om voor iemand dispensatie aan te vragen.   

 
Maar gelukkig is het afgelopen jaar een goed jaar geweest. Dankzij de inzet van al onze 
vrijwilligers hebben we er met HVM een mooi jaar van gemaakt. Bij deze wil ik dan ook 
alle vrijwilligers en sponsoren hartelijk bedanken voor jullie inzet. Zonder jullie inzet is er 
geen HVM! 
 
Mochten er nog vragen zijn aan het bestuur of wil je eens meekijken op een 
bestuursvergadering om te weten of het bestuur iets voor jou is meld je dan bij ons aan. 
Ik wens iedereen een prettige vergadering. 
 
Het aftreden van de bestuursleden wordt behandeld: alles wordt akkoord bevonden door 
de vergadering.  
 

2. Notulen ALV 2015 
Mirjam licht de notulen van de ALV in 2015 toe. Verder geeft zij aan dat deze notulen 
eveneens te vinden zijn op de website van de vereniging.  
Er komen geen vragen. 
 

3. Te bespreken punten 
Secretarieel jaarverslag: het secretarieel jaarverslag wordt kort toegelicht door Eveline. 
Zij gaat kort even de punten/hoofdstukken in het verslag langs en geeft eveneens aan 
dat dit verslag te vinden is op de website van de vereniging. Er komen verder geen 
vragen. 
 
Financieel jaarverslag: Mirjam licht het financiële jaarverslag toe. Hierop komen enkele 
vragen:  

- Vraag over tegemoetkoming gemeente: Waarom is dit langer dan begroot?  
Antwoord: dit heeft te maken met het aantal uren dat we spelen, en het aantal 
uren wordt minder.  

- Vraag over de associatiekosten: Waaruit bestaan deze kosten?  
Antwoord: Dit zijn de kosten voor de drie verenigingen binnen de associatie. 

- Vraag over de kosten voor activiteiten: Speelt de activiteitencommissie niet altijd 
quitte?  
Antwoord: klopt, Mirjam geeft aan te checken waar dit bedrag vandaan komt. Na 
de ALV blijkt dat de activiteiten inderdaad quitte worden gedraaid, indien de 



zaalhuur niet wordt meegerekend. De kosten voor de activiteiten in het financiële 
jaarverslag bestaat dus uit de zaalhuur.  

- Vraag over buitenveld: Gaat het buitenveld nog gebruikt worden? Er is namelijk 
gehoord dat er een nieuw veld komt en dat het veld zou gebruikt kunnen worden 
voor voetbal, hockey en handbal.  
Antwoord: Het is bij het bestuur niet bekend dat er een nieuw veld komt, en in 
principe gaan we niet meer buiten spelen of trainen.  

 
Kascontrole: Frans en Gerdy hebben wederom de kascontrole uitgevoerd. Frans geeft 
aan dat de kas is goedgekeurd.  
Het bestuur geeft aan dat zij nog een partner voor Frans zoeken voor de kascontrole. 
Gerdy moet aftreden, omdat zij al twee jaar op rij de controle heeft gedaan. Monique 
Schipperen meldt zich aan.  
 
Begroting 2016: Mirjam licht de begroting voor 2016 toe aan de hand van de beschikbare 
cijfers. Hier komen een aantal vragen op: 

- Vraag: de tekorten worden vanuit het potje kantine betaald, hoe gaat het bestuur 
dat oplossen als dit potje leeg is?  
Antwoord: We hopen meer sponsorinkomsten te krijgen. We gaan voor de 
sponsors uit van wat we nu hebben, maar dat kan natuurlijk meer worden.  

- Vraag over de tenues: Waarom worden die begroot als er sponsors zijn?  
Antwoord: De tenues begroten we omdat we vooraf nog niet weten of er voor alle 
tenues sponsors zullen zijn.  

- Vraag over de associatie: Waarom zijn de kosten hiervan hoger in 2016? 
Antwoord: Dit komt door de start van de divisieteams, voor deze teams moet de 
vereniging meer bondscontributie betalen.  

- Vraag over de associatiekosten : waarom zijn deze ook hoger in 2016?  
Antwoord: Alle kosten van de associaties - ook die van de divisieteams - worden 
evenredig verdeeld over de verenigingen. Dat gebeurd nu ook zo bij de jongens 
en heren. Het gaat om 1000 euro per divisieteam extra, dus 500 euro voor HVM 
extra.  

 
De begroting wordt vastgesteld. 
 
Aanpassing huishoudelijk reglement: het bestuur heeft een aanpassing gedaan in het 
huishoudelijk reglement voor het verstrekken van cadeautjes/attenties. Hier zijn nu een 
aantal regels voor opgesteld over de gebeurtenis waarvoor een attentie wordt uitgereikt 
en voor welke bedragen dit wordt gedaan. Hier komen geen vragen over. De aanpassing 
wordt vastgesteld. 
 
De vergadering gaat nu verder met een terugblik van de verschillende commissies op het 
afgelopen jaar. 
 
Technische commissie: door Adrie Flipsen 
Allereerst wil ik alle coaches, trainers, scheidsrechters en tijdwaarnemers bedanken voor 
zijn en haar inzet van het afgelopen jaar. 
 
De technische commissie bestaat uit:  

 Mirjam van Dongen: Ledenadministratie/penningmeester 
 Silke Akkermans : Wedstrijdwezen 
 René van Vliet : Samenwerking HMC en Mixed up 
 Steffi van der Maden: Verdeling van de scheidrechters 
 Adrie Flipsen : voorzitter en notuliste 



Nadat we vorig jaar de teamindelingen gemaakt hebben, hebben we gelukkig voor alle  
teams coaches bereid gevonden om de teams het komende seizoen te coaches. Ook de 
puzzel die gemaakt moest worden voor de trainingstijden en trainers is voor de 
zomervakantie gecommuniceerd naar alle leden.   
 
We zijn in het seizoen 2015-2016 gestart met het HMC toernooi in Raamsdonksveer. 
Haast alle teams waren hier vertegenwoordigd. In september startte de veldcompetitie 
en gingen alle teams voortvarend van start. Het is toch altijd weer spannend, hoe 
draaien de teams, komt iedereen opdagen, maar we zijn erg tevreden hoe we het laatste 
jaar gedraaid hebben.  
 
De teams hebben allemaal lekker gehandbald en zeker bij de jeugd kunnen we zeggen 
dat de binnen-competitie super goed is verlopen. De E1 meiden een eerste plaats, de C1 
jongens en meiden beide een derde plaats, de D2 en de B1 meiden een tweede plaats en 
de E2 en D3 meiden een derde plaats. Super gedaan allemaal.  
Het afgelopen jaar hebben ook alle teams, m.u.v. de F-jes, twee keer in de week kunnen 
trainen en we zien onze handballers groeien.  
 
De jeugd is het afgelopen jaar flink gegroeid, maar we hebben dit jaar ook een dames 
recreantenteam opgericht. Gedurende het jaar kwamen hier steeds meer dames bij en 
nu staat er een team van 11 dames, die vol enthousiast aan de wedstrijden deelnemen.  
Uiteraard hebben we het afgelopen jaar het kersthandbaltoernooi georganiseerd, super 
goed verlopen, iedereen die hieraan meegeholpen heeft uiteraard bedankt!! Op school 
hebben we veel positieve reacties gekregen en weer een paar nieuwe leden….. 
In januari en februari hebben we wederom de vriendjes en vriendinnekes training 
georganiseerd, wederom een succes en weer een aantal nieuwe leden…     
 
19 maart hebben we een handbalclinic opgezet voor de ervaren Fjes, de E meiden en D 
meiden. Voor de jongens C en D en voor de meiden C een toernooitje de meiden van de 
Handbalschool Brabant!! De trainers van de handbalschool waren heel positief gestemd 
over onze kids, ze waren gemotiveerd en sportief, dat is uiteraard leuk om te horen!!  
De ledenadministratie liep dit jaar op rolletjes. Elke maand ontvingen de coaches een 
actuele ledenlijst. HVM is Mirjam dankbaar dat ze alles zo goed op een rijtje heeft, de 
administratie is prima op orde!!  
 
Steffi is degene die de puzzel rondom de scheidrechters indeling voor haar rekening 
neemt. Ze heeft de puzzel rondom de scheidrechters voor het komende veldseizoen in 
elkaar gezet. Het afgelopen jaar zijn er een aantal nieuwe scheidrechters gestart, bij de 
jongste jeugd zijn Robin en Colin jeugdscheidsrechter en Tinie van Vuren en Jan Flipsen 
het afgelopen jaar hun scheidrechters diploma gehaald, nogmaals gefeliciteerd. Nieuwe 
scheidrechters hebben we hard nodig, als je ziet dat we steeds meer teams krijgen en de 
aanwas van nieuwe scheidrechters dus heel erg belangrijk is, dus meld je aan bij Steffi!! 
De spelregeltest is het afgelopen jaar doorgelopen, alle leden vanaf de B, zijn verplicht 
om de spelregeltest te halen.  
 
Daarnaast zijn we samen met Goodflooring HMC gaan kijken naar de mogelijkheden om 
divisieteams voor de B en C meiden op te richten. We zijn nu zover dat er 
selectietrainingen plaats vinden en alles goed is, komt er een B en C divisie team.  
Op dit moment zijn we bezig met de teamindelingen voor het seizoen 2016-2017. 
Wederom een prachtige puzzel.  Begin april hebben we het aantal teams doorgeven aan 
de NHV en gaan we de zaalhuur regelen. Volgende week gaan we om tafel met de 
trainers en coaches om de voorlopige opzet te bespreken.  Dan kunnen we de definitieve 
indeling maken en de eventuele dispensatiespelers aanvragen bij de NHV.  



Uiteraard hebben we voor het komende jaar vrijwilligers nodig, dus denk je: ik kan en wil 
hierin iets betekenen, training geven, scheidsrechteren, meedraaien binnen de 
technische commissie, we horen het graag. Voor het komende jaar zoeken we nog 
trainers en ook coaches om alle teams te bemensen. Meld je aan, meld je aan.  
De komende periode staan nog een aantal activiteiten op het programma zoals  het PSV 
toernooi op 5 mei, toernooi voor de E en F jeugd op 7 mei en we gaan weer beachen in 
Oosterhout en in Drimmelen.  
 
Zijn er nog vragen dan horen we ze graag. Er komen geen vragen. 
 
Samenwerking HMC en Mixed-up/associatie: René licht de associatie toe 
We hebben dit seizoen elke 2 maanden overleg gehad tussen HVM en HMC en Mixed Up. 
 
De zaken die aan de orde zijn gekomen zijn: 

 wie worden de trainers en coaches, dit is elk jaar weer een hele puzzel, maar was 
afgelopen jaar toch weer gelukt. Maar als er halverwege het jaar trainers zomaar 
opstappen en het probleem bij de TC neerleggen van zoeken jullie maar een 
vervanger dan is dat een pittig probleem voor de TC en het team. 

 welke vereniging is verantwoordelijk voor welk team? 
 
Afgelopen jaar was HVM verantwoordelijk voor de D en C jongens en HMC voor de B en A 
jongens en HS 1, en Mixed Up voor HS2. 

 welke teams hebben we komend seizoen; dit is inmiddels ook weer bepaald. We 
gaan met 1 jongens C en B en A team spelen en 2 heren senioren teams waarbij 
HVM verantwoordelijk is voor de jongens C en B en HMC voor de A en heren 1 en 
Mixed up voor HS2 

 is het nog verantwoord om een betaalde trainer op onze Heren 1 te zetten? 
Voorlopig is besloten om dit nog een jaar door te trekken maar kan dit in de 
toekomst ook nog? 

 ieder jaar moet er een nieuw associatieverdrag worden opgesteld en bij de bond 
worden aangevraagd. 

 Het hele financiële plaatje moet opgesteld worden en evenredig worden verdeeld 
over alle verenigingen. Denk hierbij aan inschrijfkosten bij de bond, zaalhuur, 
scheidsrechters kosten en verzorgingskosten, boetes. 

 wedstrijden inplannen op de juiste locatie en datum. We verdelen immers de 
thuiswedstrijden over Made en Raamsdonksveer. HS 2 speelt meestal in 
Wagenberg. 

 trainingstijden en locaties weer inplannen 
 dispensaties zijn geïnventariseerd en aangevraagd. 

 
Het seizoen is door de commissie als prettig ervaren en de weg die we dit seizoen zijn 
ingeslagen met 2 HS teams i.p.v. 3 is zeer positief uitgepakt. Ook de jeugdteams hebben 
een goed seizoen gedraaid en konden goed meedraaien in de competitie. 
 
Voor komend seizoen zijn we echter nog steeds op zoek naar trainers en coaches die een 
jongens team willen begeleiden. Als we niemand kunnen vinden leggen we het probleem 
weg bij de ouders van het team en moeten die gezamenlijk tot een oplossing komen. Dit 
heeft niet onze voorkeur maar we zijn wel afhankelijk van de ouders die wat willen doen. 
Ook voor onze HS is het nog niet bekend of de huidige trainer doorgaat….kortom we 
hebben nog voldoende uitdagingen. 
 
 
 



Activiteitencommissie: Rachel licht toe.  
Afgelopen jaar zijn we op kamp gegaan. Veel kinderen hadden zich ingeschreven en 
hebben ervoor gezorgd dat het een groot succes is geweest. Den Hout is een prima 
kamplocatie, maar wellicht te klein als de groep groter gaat worden. Dan moeten we op 
zoek naar een alternatieve locatie. 
Ook Sinterklaas is weer bij HVM langs geweest. Dit is altijd een leuke activiteit voor de 
jongsten. Na Sinterklaas kwam de kerstborrel. We hebben met z’n allen geproost op het 
mooie jaar en op de tweede plaats van de Nederlandse handbalmeiden op het WK!  
Uiteraard hebben we ook weer meegedaan met de Grote clubactie.  
Het familietoernooi blijkt ook ieder jaar weer vaste prik. Dit is altijd een groot feest! 
Aflopen jaar was dat niet anders. Komen jaar staat het toernooi gepland op 25 juni. 
Hierop komt een opmerking vanuit het publiek: dat is dezelfde datum als het HMC-kamp 
en daar gaan een aantal HVM’ers mee. Rachel gaat kijken of het toernooi wellicht verzet 
kan worden, misschien naar het najaar.  
Verder komt er komend jaar misschien weer een HVM-feest: als er vrijwilligers zijn voor 
het organiseren van dit feest dan hoort de commissie het graag. Wellicht kan een team 
dit wel organiseren. Aandachtspunt dat genoemd wordt door het bestuur: De B-jeugd 
valt vaak tussen wal en schip, te groot voor de kleinste en te klein voor de grootste. 
Rachel geeft aan hier rekening mee te houden bij het organiseren van het feest.  
 
Ter afsluiting bedankt Rachel Adrie en de meiden van de commissie. En ze bedankt Harry 
voor al het mooie drukwerk. 
 
Scheidsrechterscommissie: Steffi licht toe:  
Ieder jaar is het weer een puzzel om alles rond te krijgen. Maar ook ieder jaar lukt het 
weer. Jan en Tinie hebben hun papiertje gehaald: nu zijn er gelukkig weer twee extra 
personen die de senioren mogen fluiten. Gefeliciteerd!  
Ook zijn er weer een aantal jeugdscheidsrechters bij gekomen, dat is altijd mooi om te 
zien! Daar is Steffi heel blij mee.  
Verder bedankt Steffi Harry voor zijn 40 jaar inzet als scheidsrechter. En bedankt ze 
Bertus voor zijn inzet bij de recreanten. 
 
Treffer 2.0: Jan licht toe:  
Jan geeft aan dat er nu een mooie verhouding tussen sponsors en tekststukjes in de 
Treffer is. De balans is er. Daarom zijn de huidige sponsors zijn in principe voldoende zo. 
Bij meer sponsors gaat de balans verloren.  
Het boekje lijkt steeds dikker te worden, dat is mooi! Het is voor de leden en door de 
leden, en dat resulteert steeds in een mooi clubblad. Harry regelt via deze commissie ook 
weleens PR-activiteiten voor HVM vanuit de winkeliersvereniging en dat is mooi 
meegenomen! 
Als laatste natuurlijk een oproep: blijf je stukjes insturen! Wedstrijdverslagen, leuke 
verhalen van activiteiten, oproepen voor het één of ander, een puzzel, een column, alles 
is welkom! 
 
Ter aanvulling geeft Adrie aan dat de stukjes voor het Carillon naar hetzelfde mailadres 
gestuurd kunnen worden. 
 
PR en Sponsoring: Arjo, Barrie en Mark lichten toe   
De commissie stelt zichzelf voor.  
Mark: mijn dochter Minke handbalt inmiddels 2 jaar, nu bij de E1. Ik wil graag iets doen 
voor de vereniging en vandaar dat ik mezelf heb aangemeld. 
Barrie: mijn dochter .. Nikkie speelt ook bij de E1 en onze Jannik.. bij de jongens .. Om 



dezelfde reden als Mark heb ik mezelf ook aangemeld. 
Arjo: mijn dochter Floortje speelt D3. Mijn vrouw coacht met samen met Adrie. 
 
De nieuwe commissie heeft een plan voor de sponsoring ingediend bij het bestuur. Zij 
hebben dit plan goedgekeurd. In dit plan staan een zestal doelstellingen die Arjo even 
kort toelicht: 

- Liever meer kleine sponsors dan een grote sponsor 
- Alle 12 teams van kleding voorzien voor 1 september 
- Sponsorbestand uitbreiden 
- Vereenvoudigen van het sponsorpakket 
- Hoofdsponsor binnen halen voor HVM 
- Eventuele acties organiseren met de huidige/nieuwe sponsoren 

 
We richten ons eerst op de huidige sponsors: willen zij doorgaan als sponsor of niet? 
Daarna gaan we op zoek naar potentiele sponsors binnen de club. Ook onze eigen 
netwerken gaan we gebruiken om het sponsorbestand te vergroten.  
Bestaande en nieuwe sponsoren gaan we natuurlijk benaderen, maar wil je sponsoren 
meld jezelf dan gerust aan en wacht niet persé tot wij langskomen!  
 
Last but not least: om alles in goede banen te leiden, is het belangrijk dat alles rondom 
sponsoring via de sponsorcommissie loopt. Eigen initiatief is natuurlijk altijd welkom, 
maar graag via de sponsorcommissie. Meld het even en zij kunnen je verder helpen. 
De contactgegevens van de commissie komen op de site.  
 
Opmerking van Adrie: maak als sponsorcommissie gebruik van de ruimte in het Carillon. 
Vermeld de sponsor in deze stukjes.  
 
René noemt nogmaals dat we heel blij zijn met de nieuwe sponsorcommissie. 
 

4. Rondvraag 
Vraag: De B-meiden gaan samen met HMC spelen nietwaar? 
Antwoord: Klopt, ze gaan in Raamsdonksveer en Made trainen. 
 
Vraag: Zijn jullie niet bang dat het reguliere team een laag niveau krijgt, vanwege het 
oprichten van een divisieteam? 
Antwoord: Nee, daar zijn we niet bang voor. Iedereen speelt op zijn eigen niveau, of dat 
nu in de breedtesport of in de divisie is. Daarnaast wordt teams ingedeeld in 
verschillende niveaus van de competitie, zodat het leuk blijft om wedstrijden te spelen. 
  
Vraag: Als je op de bank zit bij het divisieteam, speel je dan mee in de breedtesport? 
Antwoord: De meiden die vast in het divisieteam zijn opgegeven (78), mogen niet spelen 
in de breedtesport. De andere meiden in de divisieteams (die vaker op de bank zitten) 
mogen wel meespelen in de breedtesport. Dat is ook de bedoeling, zodat deze meiden 
ook speeltijd krijgen. 
 
Vraag: Blijven de trainingstijden gelijk? 
Antwoord: Het wordt zeker niet vroeger. De jeugd moet eerder trainen dan de oudere 
teams en iedereen traint twee keer in de week. Tot half 11 is laat, maar niet 
onoverkomelijk. Houdt de app in de gaten voor de trainingstijden in de zomer. 
 
Vraag: Mogen dames 2 en 3 ook op maandag extra trainen? 
Antwoord: Het was opgezet voor dames 1 en de B-meiden, maar de dames 2 en 3 



mogen uiteraard aansluiten. Iedereen mag namelijk twee keer trainen. Onze excuses dat 
dit niet is aangeboden aan dames 2 en 3. 
 
Vraag: ik heb vacatures gehoord in de vergadering. Is het een idee om dit via de mail 
rond te sturen omdat niet iedereen er is? 
Antwoord: René geeft aan dat hij liever namen te horen krijgt, waar hij persoonlijk op af 
kan stappen. Dat werkt vaak beter dan een algemene oproep. 
 
Vraag: is het iets om dit verplicht te stellen? Om mensen iets te laten doen? Bijvoorbeeld 
ouders. 
Antwoord: Als je kleine taakjes hebt, kun je dat wel wegleggen bij ouders. Grotere taken 
(zoals bestuur- of commissiewerk) moeten niet verplicht gesteld worden. 
 
Vraag: Is het tijdwaarnemen een probleem? 
Antwoord: Dat wordt ingedeeld, net als de scheidsrechters. Dus in principe is dat geen 
probleem. Als iedereen komt wanneer hij/zij staat ingedeeld is er altijd een 
tijdwaarnemer. 
Vraag: Is dit gecommuniceerd? Weten de kinderen dat? 
Antwoord: Iedereen binnen de vereniging krijgt een lijst met wedstrijden en tijden 
waarop ze moeten fluiten dan wel moeten tijdwaarnemen. Bovendien is dit ook 
gekoppeld aan Sportlinked. Dus ja, in principe zou iedereen dit moeten weten. 
 
Vraag: Het is vreemd dat je de spelers van de tegenpartij niet kan zien op de app. Je 
kunt niet checken of de speler inderdaad in dit team hoort. 
Antwoord: Dit geldt alleen voor de jeugd en dit heeft te maken met privacy. Dit kun je 
wel zien bij de scheidsrechter in de app. Als je ziet dat er spelers in het veld staan die 
niet in het team horen, dan moet je dit bij de scheidsrechter aangeven. Die moet de 
speler dan aanmelden bij de wedstrijd en de vereniging krijgt dan een dag later een mail 
hierover. 
Dit is een van de gebreken van de app nu. En niet iedereen heeft de app. We hopen dat 
het gebruik van de app beter gaat 
 
Vraag: Ik zag de ledenlijst op de website staan. Mag dit vanwege privacy? 
Antwoord: omdat het een pdf is die niet makkelijker zomaar gekopieerd mag worden, is 
het wettelijk toegestaan.  
René vraagt of er bezwaar tegen is. Er is wel enig bezwaar. Omdat alle coaches de 
ledenlijst ook toegestuurd krijgen halen we ‘m van de website af.  
  
Vraag: Divisieteams, hoe zit dit precies? Wat zijn doelstellingen en ambities? Wordt er bij 
de D al gekeken naar niveau? Is een betaalde trainer niet nuttiger voor deze meiden dan 
voor de heren? 
Antwoord: We zijn nog in de opstartfase. Divisie kun je spelen vanaf de C-jeugd. We 
hebben ervoor gekozen om de B en C als pilot neer te zetten voor het eerste jaar. We 
moeten per jaar kijken of we door kunnen gaan, vanwege de aanwas en de motivatie van 
de kinderen. Om bij de D als te gaan selecteren, zien we nog niet heel er zitten. 
Bovendien zitten hier ook een aantal voorwaarden aan. Je moet de mogelijkheid, en dus 
voldoende spelers hebben, om te kunnen selecteren. 
  
Vraag: Gaat de vereniging voor prestatie of voor plezier? 
Antwoord: We proberen iedereen op het juiste niveau in te schrijven, waardoor iedereen 
een kans krijgt om te winnen. Op die manier kun je op je eigen niveau prestatie leveren 
en ook met plezier spelen.  



Opmerking vanuit het publiek: het kan ook voordelen hebben dat de sterkste spelers 
naar een ander team gaat, zo krijgen anderen misschien meer kans. 
 
Vraag: afgelopen jaar is er bij onze wedstrijden weleens gefilmd door de tegenstander. 
Mag je dit verbieden? Omdat al onze kinderen ook op die film staan? Het gaat om de 
vereniging VSV Olympus. 
Adrie geeft aan dat zij bij haar team heeft gezegd dat ze het netjes vindt als men dat 
eerst vraagt. Verder heeft zij hier geen actie op ondernomen.  
Antwoord: René geeft aan dat hij niet weet of het mag of niet. Nidia geeft aan dat zij 
vindt dat er best iets van gezegd moet worden, zeker wanneer het in de Amerhal 
gebeurt. We besluiten om hier een vraag over te stellen bij NHV.  
Zelf hebben we ook Omroep Brabant laten filmen, daarbij hebben we overigens wel 
toestemming gevraagd aan de tegenstander.  
 
Vraag: Dames 1 zoekt nog een coach. Wie wil?! We zijn juist beter geworden afgelopen 
seizoen en zouden deze weg graag verder inzetten. 
Antwoord: Dit is een belangrijk punt van de TC. We gaan hier hard naar op zoek.  
 
 
René bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering.  
 


