
Notulen ALV  
 
Datum:    11-04-2017 
Tijd:     19.30 
Plaats:     Amerhal  
Genodigden:   Alle leden HVM  
Notulist:     Nidia  
Afwezig met afmelding:  Zie presentielijst, bijlage 
 
Openingswoord door René  
 
Gastspreker Albert Smit 
Albert geeft de leden een inkijkje in het handbal als scheidsrechter.  
 
Lijst van aftreden bestuur  
Mirjam en René treden officieel af, maar stellen zich herkiesbaar. De ledenvergadering 
keurt dit goed.  
Yvonne Zuidgeest heeft het afgelopen jaar aangesloten bij de bestuursvergaderingen en 
wil zich beschikbaar stellen als nieuw bestuurslid. De ledenvergadering gaat hiermee 
akkoord.  

 
Goedkeuring notulen ALV 2016 
De notulen worden door René kort doorgenomen en toegelicht, waarna ze goedgekeurd 
worden door de vergadering.  
 
Jaarverslag secretariaat 2016 
Jaarverslag wordt kort doorgenomen door Nidia. Hierover zijn vanuit de vergadering 
geen vragen. Het stuk wordt op de site geplaatst.   

 
Financieel jaarverslag 2016 
Mirjam geeft een korte samenvatting. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.  

 
Kascontrole 2016 
Kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Frans v/d Maden en Monique Schipperen. Zij 
hebben de kas goedgekeurd. Monique Schipperen vormt samen met Annette de Rijcke de 
nieuwe kascontrole-commissie.  

 
Korte pauze  

 
Begroting 2017 
Mirjam licht de begroting van 2017 kort toe.  
Vragen:  

 Is er gekeken of we kunnen reduceren om ervoor te zorgen dat we niet al in 2022 
te kampen hebben met een tekort?  
Wellicht is dit zeker iets om naar te kijken.  
Voorstel vanuit de ledenvergadering: 

o 1 x trainen tijdens veldcompetitie  behouden van conditie, techniek en 
attitude is het belangrijk om gewoon 2 keer per week te blijven trainen 
ondanks de veldcompetitie 

o Beachen tijdens veldcompetitie  dit wordt gedaan door het gebruik 
maken van de velden van OHC. Dit geldt voor de maand juni.  

o Trainen en/of spelen op een ander veld in de omgeving  we willen de 
identiteit van de vereniging behouden en hierdoor is het belangrijk dat we 
onze eigen keuzes handhaven.  

o Veldcompetitie stoppen en bij de bond aangeven te willen deelnemen aan 
een verlengde zaalcompetitie.  de leden die aanwezig zijn, stemmen hier 
unaniem mee in. Dit wordt door het bestuur bij de bond kenbaar gemaakt.  



Hierna wordt er verder gesproken over de verhoging van de contributie.  
 
De contributie zal per jaar steeds met €0.25 verhoogd worden t.o.v. de verhoging van 
het jaar ervoor. Dat ziet er als volgend uit:  

 
 
De bondscontributie moet door HVM per jaar in 1 keer worden afgedragen. Bij 
uitschrijving van leden komt het daardoor wel eens voor dat HVM opdraait voor de nog te 
betalen bondscontributie van dat lid. Door bovenstaande nieuwe contributie-inning te 

hanteren zijn we van dat probleem af. Dit wordt door de ledenvergadering goedgekeurd.  
Vraag: Wettelijk gezien zou je per maand op moeten kunnen zeggen, waarom kunnen wij 
dat bij de bond niet?  
Dit is iets wat we na kunnen vragen, maar we gaan er voor nu vanuit dat dit voor 
verenigingen anders ligt. De bond maakt deze kosten sowieso waardoor je waarschijnlijk 
genoodzaakt bent, om dit in 1 keer voor een volledig jaar af te dragen.  
 
 



Bijdrage van de commissies  
 

 Technische commissie: Adrie  
Op 12 mei van 18.00 tot 19.00 wordt er een spelregelavond georganiseerd voor 
de jongste jeugd. Het behalen van de spelregeltest wordt verder opgepakt door 
Kitty en Patricia.  
We hebben weer verschillende toernooien bezocht en met succes en vooral heel 
erg veel plezier.  
Wil je iets betekenen voor de TC, vooral wanneer je iets kan betekenen als coach, 
trainer of scheidsrechter? Meld je aan bij Adrie.  
Vraag: Is er beleid voor de divisie teams en wat is de toekomst?  
Er is geen beleid. We bekijken dit per jaar. Bij HMC hanteren ze de doelstelling om 
ieder jaar vanaf nu een ABC divisie team te kunnen draaien. We denken dat dit 
een mooi streven is in de huidige vorm.  
Vraag: Hoe staat de ledenvergadering tegenover een vergoeding aan jonge 
meiden en jongens die training komen geven? 
We hebben hier al eerder eens over gesproken door diverse leden. We hebben 
toen als uitgangspunt genomen om niemand te betalen voor training o.i.d. 
De ledenvergadering is wisselend gesteld. Er wordt aangegeven dat wellicht 
“onwetende” ouders benadert kunnen worden met de vraag of zij geïnteresseerd 
zijn en wat er van hen als trainer verwacht wordt. Jan- Willem Keulemans is in 
deze bereid om deze ouders eventueel een korte training te geven, om ze kennis 
te laten maken met het spel handbal en het “trainersschap”. 
  

 Samenwerking HMC en Mixed-Up: René 
René geeft aan in een kort stukje dat de samenwerking met HMC prima verloopt. 
Er is weinig ontevredenheid. Met betrekking tot de divisie teams gaan ze geen 
samenwerking aan met OHC en mixed-up, omdat zij te weinig input kunnen 
leveren.  

  
 Activiteiten commissie: Rachél  

Nieuwjaarsfeest was leuk en willen we jaarlijks organiseren.  
Bitterballentoernooi was leuk voor de jeugd. Bij de volwassenen viel de animo 
helaas tegen, volgend jaar wellicht alleen bitterballen eten ;-).  
Familietoernooi staat op de planning voor 8 juli.  
Het kamp zal dit jaar plaatsvinden in de Moer, Arbeid Adelt, van 29 sept. t/m 1 
okt.  
Annette de Rijcke meldt zich aan om de AC te komen versterken.  

 
 PR en sponsoring 

Barrie van Zundert wordt met name bedankt voor zijn fantastisch inzet op 
sponsorgebied het afgelopen jaar.  
Arjo geeft een korte inkijk in het nieuwe SO!Sports wat kan gaan dienen als 
nieuwe inkomstenbron voor de vereniging. Voor informatie zie:  
http://www.so-sport.nl/clubs/ en http://www.so-sport.nl/gemeenten/  

 Vraag: IN hoeverre is dit veilig?  
De gemeente heeft hier iemand naar laten kijken en voor zoverre is er niks 
verontrustends of onveilig aan het gebruik van de app.  
Op een later tijdstip komt hier meer informatie over.  

 
 Treffer 2.0  

Jan benadert de sponsorcommissie om wat sponsoren via de Treffer meer 
bekendheid te geven.  
Harry, Frans en Helma worden bedankt voor het drukken en verspreiding van het 
blad.  
Heb je input? Lever het aan bij Jan Flipsen.  

 
 

 



Rondvraag 
Harry Gouverneur: Tijdens Bruisend Made krijgen verenigingen een kans om zich te 
presenteren. De meest ludieke presentatie krijgt een geldbedrag van €300,- en de 
nummer 2 een geldbedrag van €200,-. Wellicht is het leuk om hier aan deel te nemen 
kaart Harry aan.  
Adrie Flipsen: Hoe staat het met de nieuwe website? We zouden graag een inkijkje 
geven, maar helaas hebben kunnen we hier geen gebruik maken van het internet. Maar 
jullie gaan er z.s.m. kennis mee maken.  
 
VERGEET NIET TE STEMMEN VOOR DE RABO CLUBKASCAMPAGNE!!!  
 
Sluiting  
René sluit de vergadering.  


