
Notulen ALV  
 
Datum:    12-04-2018 
Tijd:     19.30 
Plaats:     Amerhal  
Genodigden:   Alle leden HVM  
Notulist:     Nidia  
Afwezig met afmelding:  Zie presentielijst, bijlage 
 
Openingswoord door René  
Regels Amerhal:  
 Foto’s maken in de kleedkamer (mag niet) 
 20 a 25 min. na de wedstrijd uit de kleedkamer zijn 
 Kleedkamer netjes achterlaten 
 
Lijst van aftreden bestuur  
Nidia treedt officieel af en stelt zich niet verkiesbaar. 
In de ALV wordt gevraagd of mensen zich nog geroepen voelen het bestuur te komen 
versterken.  
 
Goedkeuring notulen ALV 2017 
De notulen worden door Nidia kort doorgenomen en toegelicht, waarna ze goedgekeurd 
worden door de vergadering.  
 
Jaarverslag secretariaat 2017 
Jaarverslag wordt kort doorgenomen door Eveline. Hierover zijn vanuit de vergadering geen 
vragen. Het stuk wordt op de site geplaatst.   

 
Financieel jaarverslag 2017 
Mirjam geeft een korte samenvatting.  
Vraag: Hoe verhouden de inkomsten zich tot de uitgaven? De tekorten worden op dit moment 
nog opgevuld door het potje wat we over hebben vanuit het afstoten van de buitenvelden. In 
2033 zouden de reserves opraken, maar dan is er wel sprake van een constante 
contributieverhoging. Neemt niet weg dat we er aan moeten blijven trekken om meer 
inkomsten te genereren.  

 
Kascontrole 2017 
Kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Annette de Rijcke en Monique Schipperen. Zij hebben 
de kas goedgekeurd. Silke Akkermans vormt samen met Annette de Rijcke de nieuwe 
kascontrole-commissie.  
 
Begroting 2018 
Mirjam licht de begroting van 2018 kort toe.  
Vragen:  
Wat is de contributieverhoging dan nu?  
De contributie zal per jaar steeds met €0,25 verhoog worden t.o.v. de verhoging van het jaar 
ervoor. 
Waarschijnlijk meer uitgaven door de divisie teams, zijn die al verwerkt?  
Deels zijn die al verwerkt, maar doordat er meer teams in de divisie gaan spelen, zullen de 
kosten hierin nog wel wat gaan stijgen. We hebben het dan over enkele honderden euro’s.  
  
Korte pauze  
 



Bijdrage van de commissies  
 

 Technische commissie: Adrie  
o Dankwoord voor alle trainers, coaches enz. Dat is de basis.  
o De spelregeltest is al bijna door de gehele B behaald.  
o We zijn een pilot gestart met de jonge trainers. Op dit moment loopt dit heel erg 

goed. De kinderen zijn positief. Aan het einde van dit seizoen wordt dit geëvalueerd.  
o We hebben weer diverse toernooien bezocht aan het begin van het seizoen. Leuk 

om zo met je team te starten.  
o Dit jaar gestart met 2 divisie-teams in de A en C. De A is kampioen geworden en 

speelt volgend jaar de A jeugd-eredivisie. Dit betekent dat ze ook met hars gaan 
spelen. De meiden gaan hiervoor zelf de handen uit de mouwen steken en moeten 
hiervoor de zaal zelf na iedere training en wedstrijd de zaal zelf schoonmaken.  

o Maar we hebben nog meer kampioenen in de jeugd en daar zijn we heel erg blij 
mee.  

o Veel F spelers aangemeld dit jaar. Deze zijn al gegroepeerd in jong en oud, zodat ze 
op elkaar ingespeeld kunnen raken en de oudere zich alweer voor kunnen bereiden 
op de E.  

o In de A, B en de C hebben we samenwerking met Goodflooring HMC. Vooral aan de 
meidenkant draait dit goed. Voor de heren hebben we helaas het komende jaren 
alleen een A team.  

o Bij de dames hebben we helaas moeten besluiten om 1 team terug te trekken. Het 
samengestelde team draait nu lekker.  

o De dames recreanten draait lekker en hebben ook een aantal wedstrijden 
gewonnen.  

o Kersthandbaltoernooi was ook dit jaar weer een groot succes.  
o De vriendjes, vriendinnetjes trainingen waren dit jaar aan het begin van het 

seizoen. Hier was een goede opkomst.  
o Op dit moment wordt er weer gepuzzeld aan de teams voor het komende seizoen. 

Als deze klaar is worden deze weer besproken met de trainers en coaches. Begin 
mei worden zij weer bij elkaar geroepen. Vanaf de C wordt er eigenlijk altijd in 
combinatieteams gespeeld in samenwerking met Goodflooring HMC, dit om de 
verschillende niveaus te kunnen blijven spelen.  

 Vraag: worden de meiden dan eigenlijk gedwongen om ook in het 
Raamsdonksveer te gaan spelen? Ja, maar we hebben het afgelopen jaar 
niet gemerkt dat leden hierdoor gaan stoppen. Het is een cruciale leeftijd, 
waarop deze kinderen beslissingen nemen. We moeten ze hierin wel 
blijven betrekken.  

 Opmerking: er wordt nu getraind in het “oude” team en ook nog een keer 
in de nieuwe samenstelling. Ouders geven aan dat ze dit eigenlijk te 
vroeg vinden, omdat ze nu nog actief spelend zijn in het veldseizoen.  

 Vraag: Destijds mocht een verbond met verengingen maar een aantal 
jaren duren, hoe is dat nu? Die regeling is er op papier nog steeds, maar 
eigenlijk wordt het gedoogd dat er op deze manier langer mag worden 
samengewerkt.  

o Er zijn nog steeds vacatures, dus heb je zin om aan te sluiten bij de TC, wees 
welkom. Ook trainers en coaches kunnen we altijd gebruiken.  

o Op koningsdag wordt de vereniging weer gepromoot tijdens Bruisend Made.  
 

 Scheidsrechterscommissie: Steffi 
We hebben weer twee nieuwe jeugdscheidsrechters: Nikki van Groezen en Sanne van 
Oosterhout.  
Er zijn op dit moment te weinig bondsscheidsrechters. Maar Jan en Kristel Flipsen zijn in 
opleiding tot bondsscheidsrechter.  
We hebben op dit moment 8 verenigingsscheidsrechters en 5 jeugdscheidsrechters. Het 
blijft altijd weer een hele puzzel om het seizoen in te vullen, maar het lukt ieder jaar 
steeds weer.  
We moeten de jonge jeugd blijven prikkelen om te komen fluiten, wellicht ook in duo’s.  
De bond is benaderd en zijn bereid om een presentatie te komen geven over het 
scheidsrechten in het algemeen.  



  
 Samenwerking HMC en Mixed-Up: René 

René geeft aan in een kort stukje dat de samenwerking met HMC prima verloopt. Er is 
weinig ontevredenheid.  
De heren senioren (7 HVM leden) trainen in Wagenberg in Raamsdonksveer en ook de 
wedstrijden worden voor het grootste deel daar gespeeld. In de Amerhal vindt er dan 
ook nauwelijks meer activiteit plaats. We beraden ons of het wellicht handig is om de 
alle heren senioren over te gaan schrijven naar mixed-up of HMC. Voor de inkomsten of 
uitgaven betekent dit niets.  

  
 Activiteiten commissie: Rachél  

o Het kamp was een feestje!! Een leuke groep vrijwilligers. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren wat minder aanmeldingen vanuit de kinderen. Het kamp zal 
volgend jaar waarschijnlijk plaats vinden in het voorlaatste weekend van september.  

o Tijd voor een feestje omdat we 40 jaar bestaan! 2 juni is de dag!!  
o Familietoernooi vindt plaats in september (definitieve datum is nog niet bekend)  
o Grote clubactie hebben we ook dit jaar weer gedaan, maar we zien wel ieder jaar 

een lichte daling in de opbrengsten. Wellicht kunnen we hierin iets anders verzinnen 
als varkentjes krassen, of kledinginzamelingsacties.  

 
 PR en sponsoring 

We zitten nu in het tweede jaar van de nieuwe tenues. Alle teams zijn nu voorzien van 
sponsor en zij hebben ook allemaal betaald. Sport7 en Harry (Emsi) worden met name 
bedankt voor het snelle handelen. Ook Bianca (Streekkoken) heeft weer een bijdrage 
geleverd, dus ook bij deze bedankt. Fortune coffee en Zwaluwe bouw en AVO zijn 
nieuwe sponsoren.  
 
Helaas is SO!Sports uit de lucht. Het bedrijf is failliet gegaan. Jammer dat we op deze 
manier niet meer inkomsten kunnen genereren.  
 
Het doel om de verenging, clubnaam, te koppelen aan een bedrijf om op deze manier 
een hele grote sponsor binnen te halen.  
 
Vraag: Hoe denken jullie over het gebruik van sponsorkliks?  
Als je via die site naar een online shop gaat, gaat een percentage van je bestede 
bedrag naar de vereniging. Een groot nadeel hiervan is dat de lokale ondernemers 
hierdoor niet meer ondersteund worden. De sponsorcommissie neemt dit mee in hun 
overwegingen.  

 
 Treffer 2.0  

De Treffer is nog steeds hetzelfde 😉  
Harry, Frans en Elma worden bedankt voor het drukken en verspreiding van het blad. 
Jan probeert de sponsoren ook steeds in de spotlight te zetten. Ze zijn ook continue op 
zoek naar nieuwe rubrieken, dus voel je vrij om iets in te brengen.  
Heb je input? Lever het aan bij Jan Flipsen.  

 
  



Rondvraag 
René van Vliet: We zijn bezig om voor alle vrijwilligers (die met jeugd in aanmerking komen) 
binnen de verenging een VOG aan te vragen. De betrokken personen worden hiervoor nog 
persoonlijk benaderd. Voor leden die hem al aangevraagd hebben bijv. binnen HMC, is dit 
waarschijnlijk niet nodig.  
 
Adrie Flipsen: We maken nogal veel foto’s hoe gaan we hier mee om binnen de vereniging? 
Ouders moeten eigenlijk toestemming voor het plaatsen op facebook en/of website. Vooral 
met de wet op de privacy wordt dit in de toekomst wellicht lastig. Het bestuur gaat zich hier 
over beraden.  
 
Annemarie v/d Heijden : Moeten de kosten voor de divisie verhaald worden op de leden die 
geen divisie spelen? Dit punt staat regelmatig op de agenda van het bestuur. We blijven dit 
zorgvuldig afwegen.  
 
Sluiting  
René sluit de vergadering.  


