Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:
Genodigden:
Notulist:

Dinsdag 8 mei 2019
20.30
Amerhal
alle leden HVM
Yvonne Zuidgeest

Opening
De vergadering wordt geopend door René. Hij heet iedereen welkom bij de vergadering.
René licht de agenda toe en geeft aan dat, i.v.m. de wedstrijd van Ajax, de pauze vervalt.
René leest zijn openingswoord voor. Zie bijlage 1.
René geeft aan dat hijzelf en Eveline aftreden en zich niet herkiesbaar stellen. Yvonne is wel
herkiesbaar. Niemand heeft bezwaar. Ton is nieuw en stelt zichzelf voor. Ton wordt ingestemd
in het bestuur door de leden.

Goedkeuring notulen ALV 2018
Iedereen heeft de notulen via de mail ontvangen. René licht de notulen kort toe.
Er zijn geen vragen van de leden. De notulen worden goedgekeurd.

Te bespreken punten:
Jaarverslag secretariaat 2018
Eveline krijgt het woord. Ze licht het jaarverslag toe. Er zijn geen vragen.
Financieel jaarverslag 2018
Mirjam krijgt het woord. Ze licht de financiën toe.
We missen inkomsten omdat we geen herenleden meer hebben. De loterijen (onder andere de
grote club actie) hebben extra geld opgebracht. Ook is er een afrekening geweest met HMC.
Er zijn geen vragen over de financiën.
Kascontrole 2018
Silke Akkermans en Annette de Rijcke krijgen het woord. Zij controleren Mirjam. Alles ziet er
zeer goed uit. Ze hebben geen onregelmatigheden gevonden.
De controle is akkoord bevonden.
We zoeken nieuwe leden van de Kascontrole commissie (ieder jaar gaat er 1 persoon uit en 1
persoon in) Annette gaat uit de commissie. Silke Akkermans wil het volgend jaar nog een keer
doen. Joyce Akkermans gaat het volgend jaar doen. Iedereen stemt hiermee in.

Contributie 2019-2020
Begroting 2019 incl. hiervoor voorgestelde contributiebedragen
Mirjam krijgt het woord. We bespreken de begroting 2019 inclusief de hiervoor voorgestelde
contributiebedragen. Mirjam licht de contributieverhoging toe.
Er is rekening gehouden met de huidige A-meiden die zullen overstappen naar een andere
vereniging. Er is ook rekening gehouden met de btw-verhoging.
We hebben geen bedrag opgenomen voor de teruggave van HMC in de associatie.
Monique: ze vraagt naar de kosten van de associatie.
Mirjam: geeft aan dat wij leidend zijn in de associatie en we kunnen niet inschatten wat de
kosten zijn en wat er aan HMC gedeclareerd kan worden.
Monique: gaf aan dat ze het dan goed begrijpt.
René; licht toe dat we dus wel de kosten meenemen maar niet de teruggave van HMC. De
bond wil namelijk niet meerdere contacten met verenigingen en wij zijn aankomend jaar
leidend.
Nidia: heeft een vraag over de contributie. Er is maar 1 seniorenteam die veel contributie
betalen maar helaas maar 1 keer per week trainen. Ze vindt dit onevenredig. Het verschil is
ook heel groot tussen de verschillende juniorenteams.
Mirjam: licht toe dat het grote verschil afhankelijk is van de bondscontributie. We zullen
nogmaals bekijken of het verschil kleiner kan worden gemaakt.
Annemarie van der Heijden: ook de associatie teams kosten meer geld. Deze vraag is vorig
jaar ook gesteld. Hoe gaan wij daar dit jaar mee om?
Mirjam: de wedstrijdsport gaat een extra bijdrage betalen.
Nidia: geeft aan dat ze de maandbedragen erg hoog vindt. Wellicht maken leden hierdoor de
keuze om een andere sport te gaan doen.
Rene; licht toe dat de reserves opraken. En de begroting moet kloppen. De uitgaven zijn
minimaal. We moeten meer inkomsten krijgen. De sponsorcommissie is een goede bron voor
meer inkomsten om de begroting kloppend te krijgen. Als dit niet goed wordt opgepakt moeten
we de voorgestelde contributieverhoging doorvoeren. We missen de daadkracht in een
sponsorcommissie.
Ingrid: het lijkt er nog steeds op dat de breedtesportleden voor de wedstrijdsport opdraaien.
René: de extra kosten aan de wedstrijdsport vallen heel erg mee. En ze moeten ook extra
gaan betalen.
Rachel van Gennip; het is ook een flink bedrag voor gezinnen.
René; grootste plannen voor sponsoren via Anton en de Amerhal maar helaas was er geen
daadkracht om dit op te pakken.
Annemarie: is het mogelijk om meer duidelijkheid te krijgen over de verdeling van de kosten.
Ron: wellicht kunnen we het delen in de treffer?
René; het delen van de verdeling van de kosten is geen probleem. De treffer lijkt hem geen
juiste plek.
Annemarie: als bijlage van de notulen.
In navolging van het verzoek is in bijlage 2 een uitleg van financieel verschil wedstrijdsport –
breedtesport en een opbouw van de contributie ingvoegd.
Monique: traint iedereen 2 keer?
René; iedereen traint 2 keer behalve de dames. Sommige teams trainen samen.
Miranda: is er gedacht aan sponsorkliks?
Barrie: niet doen i.v.m. lokale sponsors.

René benadrukt nogmaals het belang van sponsorgeld, zeker een hoofdsponsor kan veel
opleveren voor de vereniging. Het carillon maakt het niet mogelijk om teamsponsors te
noemen. Je kan wel een verenigingssponsor noemen. Dat is aantrekkelijk. Alle
sponsoractiviteiten moeten via de sponsorcommissie lopen.

Korte pauze is afgelast.
Aanpassing huishoudelijk reglement
Eveline krijgt het woord. Eveline vertelt over de wijzigingen in het huishoudelijk regelement.
Zie bijlage 3.
Er wordt kort gesproken over de fotograaf die op de hoogte moet zijn van leden die niet
gefotografeerd willen worden. Momenteel heeft er niemand aangegeven dat hij/zij niet
gepubliceerd mag worden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de tegenpartij.

Bijdragen van de commissies:
Technische commissie incl. scheidsrechtercommissie
Zie bijlage 4.
22 mei Patricia geeft aan dat de meiden op deze datum te horen krijgen of ze in de C1 zitten
(het selectieteam van Peter). Op dat moment weten de andere meiden dat ze in het andere
team zitten.
Samenwerking HMC
René krijgt het woord. René vertelt over de samenwerking van afgelopen jaar.
Barrie: hoe zit het komend seizoen met die overschrijving van de A-meiden? Als er maar 2
meiden zijn vanuit HVM, moeten we dan 50% betalen?
René: er spelen geen meiden van A mee met de dames van HMC. Er zijn een paar meiden die
vanuit de A zich gaan inschrijving bij dames 1 van HMC. Daar hebben we dan ook geen kosten
aan.
Activiteitencommissie
Rachel krijgt het woord.
Er is niet veel veranderd dit jaar t.o.v. vorig jaar. Bitterballen toernooi is goed, familietoernooi
was mager maar wel erg leuk. Eind september gaan we op kamp op een hele mooie locatie; er
is genoeg begeleiding voor het kamp. De grote clubactie ging goed. Ze heeft ook de
Sinterklaas-training geregeld.
Rachel is op zoek naar nieuwe input. Ze hoopt op iemand die opstaat om haar te helpen bij
creatieve ideeën. Ze heeft minder energie/inspiratie voor nieuwe activiteiten.
Wellicht ook naar activiteiten om ook meer sponsorgeld binnen te halen?
Ron: misschien willen kinderen ook zonder ouders meedoen aan het familietoernooi?
Rachel: dat mag zeker, jammer dat dat niet helder is.
Barrie: jammer dat het op zaterdag is.
Rachel: Dit is omdat de Amerhal beperkt mogelijkheden heeft op zaterdagen en zeker op
zondagen. Ze is bezig met een plan.
PR en sponsoring

Ton neemt het woord. Ton wil de sponsorcommissie nieuw leven in blazen. Daisy is ook mee
opgestart maar in verband met haar verhuizing kon ze voorlopig niet meedraaien. Ron van
Bragt is ook toegevoegd aan de sponsorcommissie.
Er is een nieuw sponsorboekje waar we mee naar de sponsors gaan.
We zoeken meer nieuwe leden voor de commissie. Ook in het kader van de nieuwe tenues die
er volgend jaar aankomen.
Treffer 2.0
Jan Flipsen krijgt het woord. Dit is alweer het 5e jaar. Jan zoekt een collega in verband met het
vertrek van Harrie. Sponsors in het boekje blijven trouw tot nu toe. Maar het vermoeden is dat
er een paar volgend jaar zullen stoppen.
Samenwerking met de drukker (Harrie) is goed gegaan.
Het boekje krijgt geen digitale variant. Jan wil dit niet doen i.v.m. de foto’s en omdat leden het
prettig vinden het fysiek te lezen.
Ingrid: meerdere boekjes per gezin.
Jan: dat wordt aangepast.
Monique: is het een idee om een formulier te maken om eenmalig te sponsoren in de treffer.
Dat is laagdrempelig en goedkoop voor sponsors.
Jan: jan wil het leesbaar houden en niet alleen advertenties afdrukken.
Ton: adverteerders zijn natuurlijk welkom.
René; plannen om laagdrempeliger sponsors aan te trekken zijn altijd welkom.
Ton gaat het aanpassen in het boekje.
4. Bedanken & Vacatures; aanvulling redactie Treffer en bestuursleden
Yvonne bedankt Harrie, René en Eveline.
René en Harrie bedanken iedereen.

5. Rondvraag
Miranda; Bij parkzicht is er geen EHBO-koffer aanwezig.
René; dat gaan we melden. Parkzicht gaat dicht.
Annemarie: is de statiegeldflessen actie iets voor de sponsorcommissie?
Ton gaat dit oppakken.
Adrie: de loterij had leuke presentjes. Het Carillon plaatst geen teamsponsors. Wellicht via
facebook kun je dat wel doen? Adrie gaat dit verder oppakken.

6. Sluiting
René sluit de vergadering.

Bijlage 1.
Geschreven en medegedeeld door René van Vliet
Beste leden,
Vanavond blikken we met zijn allen terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we met elkaar
weer heel veel hebben bereikt binnen HVM. Ik zal zo, willekeurig een aantal zaken benoemen
waar wij ons met het bestuur en vooral ook de TC hebben bezig gehouden. Ik noem met name
hierbij ook de TC want een aantal taken zijn zowel voor bestuur als TC van belang. We hebben
dit jaar ook een paar maal samen vergaderd hetgeen erg positief bij zowel bestuur als TC is
ontvangen
1.
2.
3.
4.

Het regelen dat alle teams worden ingeschreven op hun juiste niveau in de competitie.
Het vinden van trainers en coaches bij deze teams.
De financiën ieder kwartaal doornemen.
De samenwerking met HMC bespreken, dit komt iedere vergadering aan bod. Zowel bij
TC als bij het bestuur.
5. Het regelen dat we ons meiden A team in de eredivisie konden laten spelen, waarbij we
een hal nodig hadden waarin met hars kunnen spelen.
6. De VOG verklaringen opstellen en ook van iedereen binnen zien te krijgen.
7. Het verder uitwerken van de wet op de privacy.
8. Het kijken hoe we de begroting voor de komende jaren sluitend kunnen krijgen.
9. We hebben diverse aanvragen gekregen om met andere verenigingen samen te
werken; hoe gaan we daar mee om?
10. Hoe willen we in de toekomst onze talenten een platform geven in de regio.

Dit zijn zomaar een aantal zaken die in een jaar voorbij komen binnen een vereniging en
waarbij we gelukkig altijd een beroep kunnen doen op onze vrijwilligers. Alle taken die in een
vereniging voorbij komen moeten worden bemand en dat is afgelopen jaar gelukkig ook weer
gelukt. We zien echter wel dat dit steeds moeilijker wordt en dat er veel taken op een te kleine
groep mensen terecht komt.
Als we terugkijken naar het afgelopen jaar is de belangrijkste doelstelling die we niet hebben
gehaald: het meer geld binnen halen via sponsoring of donaties. Helaas is Mark van Hulten al
vroeg in het seizoen afgehaakt binnen de sponsorcommissie en heeft Arjo van Elshout te
weinig tijd gehad om dit alleen op te pakken. Het gevolg is dat er helaas bijna niets is gebeurd
om extra geld binnen te krijgen. We hebben als bestuur gezocht naar een nieuwe invulling van
de sponsorcommissie en hierover zal Ton straks meer gaan vertellen.
Waar we als bestuur trots op zijn is dat we als HVM zowel een breedtesportvereniging zijn als
een wedstrijdsportvereniging. De breedtesport is de basis van iedere vereniging; hier
ontdekken onze jonge leden wat het is om met de handbalsport in aanraking te komen. Onze
enthousiaste trainers en coaches leren de kinderen de basis van het handbal spel. We zien de
kinderen groeien in hun ontwikkeling. Iedereen groeit op zijn eigen niveau door en op een
gegeven moment zijn er enkele die talentvol zijn en ambitie hebben en die er voor kiezen om
naar de wedstijdsport over te stappen. Dit is een prima ontwikkeling want je kan dan op
hetzelfde niveau blijven spelen als andere wedstrijdsporters en groeien in je ontwikkeling. Erg
belangrijk dus dat je als vereniging zowel breedtesport als wedstrijdsport kan aanbieden.

Willen we wedstrijdsport kunnen aanbieden dan zijn we al een aantal jaren genoodzaakt om dit
samen met HMC te realiseren. Afgelopen seizoen hebben we voor het eerst op C/B en A divisie
niveau teams in de competitie gehad, hetgeen geen enkele andere vereniging in Brabant voor
mekaar heeft gekregen. We hebben hier veel positieve reacties op gekregen van andere
verenigingen uit de heel Brabant en ook vragen over hoe we dit allemaal kunnen organiseren.
We hebben ook geleerd dat we in de samenwerking de breedtesport bij de aparte verenigingen
moeten laten en alleen de wedstrijdsport samen moeten oppakken. Dit is wel eens moeilijk
want je moet wel complete teams in de breedtesport overhouden om weer competitie te
spelen. We hebben echter gemerkt dat de breedtesport liever niet samenwerkt met elkaar en
dat men liever alles in Made traint en speelt. Wij begrijpen dat …..en als we complete teams
zelf kunnen bemannen dan zullen we hier ook zeker voor kiezen. Dit is ook bij HMC aan de
orde, echter als we allebei een half team op een bepaald niveau overhouden zullen we toch
hierin een samenwerking moeten realiseren om iedereen te kunnen laten spelen. Voor komend
seizoen is dit gelukkig niet nodig, maar we bekijken het per seizoen.
Ik wil hier ook vermelden dat er binnen Brabant wordt gezocht naar een manier om onze
tophandballers in de regio te houden. In Brabant is het nergens mogelijk om aan de
dameskant eerste of ere divisie te spelen. Het gevolg is dat jonge talenten al op jonge leeftijd
kiezen om naar andere topclubs buiten de regio te gaan. Vanuit het NHV is er nu aan de clubs
gevraagd om mee te denken aan een manier om talenten in de regio te houden. Er is ruim
voldoende talent in de regio aanwezig bij clubs de handbalscholen en RTC(regionaal talenten
centrum) om zoiets op te gaan zetten. Als bestuur zijn we bij een brainstormsessie met 8
andere verenigingen uit West Brabant geweest om in de regio Breda een handbalplatform op
te richten waar talenten uit de regio kunnen trainen en doorgroeien naar topsporter. Dit zou
een kans kunnen zijn om over een aantal jaren ook in Brabant eerste of ere divisie te gaan
spelen. Het zal moeilijk worden om alle verenigingen op 1 lijn te krijgen omdat verenigingen
vaak het eigen belang voorop stellen en niet het belang van het talent. Hierbij vergeten
verenigingen vaak dat niet de vereniging, maar het talent zelf bepaald waar het gaat
handballen. Komend jaar zal blijken of dit initiatief een kans gaat krijgen, dit zal alleen een
kans krijgen als heel handballend Brabant hierbij wordt betrokken, dus ook de handbalschool
en de RTC, het regionale talenten centrum. Als HVM staan we achter dit initiatief en willen we
betrokken blijven bij de ontwikkeling van dit platform.
Uitdagingen die we nog hebben voor de komende jaren zijn er natuurlijk ook volop.
1. Meer geld binnenhalen voor de club. Het blijkt moeilijk te zijn om mensen te vinden die
hier actief hun schouders onder willen zetten. Iedere keer komt dit weer op dezelfde
mensen neer of wordt dit bij het bestuur weggelegd. Het gevolg als er weinig extra geld
binnenkomt is dat de contributies omhoog zullen gaan.
2. We hebben te weinig scheidsrechters die op niveau kunnen/willen fluiten. Als je
meedoet in de wedstrijdsport moet je bondsscheidsrechters leveren en die hebben we
te weinig. Het gevolg van een wedstrijd niet fluiten is 200 euro boete per keer bij het
NHV. Maar ook in de breedtesport zie je dat jeugdscheidsrechters bij de jeugd weer
afhaken en er nog niemand is die een cursus bij het NHV wil oppakken. Jeugd haakt
ook af vanwege de onplezierige opmerkingen van coaches en publiek. Laten we er met
zijn allen voor waken dat we positief naar onze jeugdscheidsrechters zijn want ook bij
ons wordt er vanaf de tribune soms negatief naar de scheidsrechters geroepen. Laten
we elkaar daar ook op aanspreken en zorgen dat onze jeugdscheidsrechters zich thuis
voelen binnen HVM.

3. Het vinden van voldoende gekwalificeerde trainers om onze leden op goed niveau
training te kunnen geven. Het training geven gebeurd nu nog teveel door dezelfde
mensen die al zoveel doen binnen de vereniging. Willen we in de toekomst op niveau
kunnen blijven trainen en spelen dan zullen we hier ook in moeten investeren. Er zijn
diverse trainers cursussen die worden aangeboden binnen het NHV. Dus als je iemand
weet of als jij zelf dit wilt oppakken neem dan contact met ons op. Hebben we deze
trainers zelf niet dan moeten we ze misschien wel van buiten af gaan zoeken en dan
ook betalen. Dit zal voor komende jaren wel een belangrijk discussie zijn voor HVM.
Willen we mee met de top dan zal je moeten investeren. Niet alleen in trainers maar
ook in meer zaaluren . Helaas is dit in de Amerhal niet mogelijk want alle normale uren
zijn bezet door andere verenigingen.
4. Zoals bij veel verenigingen komen we hier ook kader tekort. Als iedereen denkt….een
ander moet het maar doen…..dan zal er niet veel gaan veranderen. Het hoeven
allemaal geen grote taken te zijn; als iedereen een klein beetje helpt dan geeft dat ook
meer verenigingsgevoel want een vereniging dat zijn we samen. Dus doe je nog niets
binnen deze verenging of weet je iemand die misschien iets zou kunnen doen….meld
het ons.
Vanaf deze plaats wil ik alle vrijwilligers die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor HVM
van harte bedanken voor hun inzet. Zonder jullie zouden we niet zo een prachtig jaar
hebben gehad. Ook wil ik alle sponsoren weer bedanken voor hun bijdrage en we hopen
ook komend jaar weer een beroep te kunnen doen op jullie bijdrage. Volgend jaar komen
er als goed is weer nieuwe shirts dus ook nieuwe sponsor mogelijkheden. In het bijzonder
wil ik Anton en Mary bedanken. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat onze A meiden in de
landelijke A-eredivisie konden spelen. We zochten een hal waar we met hars konden spelen
en zij hebben hun nek uitgestoken en samen met de A meiden en met Silke een plan
gemaakt om dit mogelijk te maken. We hebben afgelopen seizoen kunnen genieten van
tophandbal in de Amerhal en daar zijn we Anton en Mary erg dankbaar voor. Tot slot wil ik
ook alle ouders bedanken voor hun inzet; het tijdwaarnemen bij jeugdwedstrijden wat
nieuw was dit seizoen, het rijden naar soms verre uitwedstrijden en het stimuleren van hun
kinderen om te gaan handballen.
Ik wens iedereen een prettige vergadering toe.

Uitleg verschil kosten wedstrijdsport en breedtesport

C-jeugd (13-14 jaar
B-jeugd (15-16 jaar)
A-jeugd (17-18 jaar)

NHV teambij-drage
wedstrijd-sport
€
623,00
€
685,00
€
809,00

scheidsrechterskosten
€
250,00
€
250,00
€
250,00

Totale kosten
wedstrijdsport
€
873,00
€
935,00
€
1.059,00

ontvangen bijdrage
vanuit HMC (50%)
€
436,50
€
467,50
€
529,50

Kosten wedstrijdsport voor HVM
€
436,50
€
467,50
€
529,50

NHV teambij-drage
breedte-sport
€
374,00
€
498,00
€
498,00

Per saldo: extra
kosten HVM
€
62,50
€
-30,50
€
31,50

Toelichting:
De NHV-kosten die bij de wedstrijdsport anders zijn, zijn de teambijdrage en scheidsrechterskosten.
In de wedstrijdsport worden wedstrijden gefloten door NHV-scheidsrechters (aangewezen door NHV) en in de breedtesport zijn het verenigingsscheidsrechters (aangewezen door vereniging zelf)
Uitwerking voorbeeld:
Voor een C-team in de wedstrijdsport betalen wij € 623,00 aan teambijdrage en € 250,00 aan scheidsrechterskosten. Dit komt totaal op € 873,00.
Wedstrijdsportteams vallen onder de associatie en daarvoor krijgen we dus een bijdrage van HMC (afspraak is 50%-50%).
De kosten die HVM aan het C-team kwijt zijn is dus het verschil tussen de totale kosten (€ 873,00) en de bijdrage van HMC (€ 436,50), wat neerkomt op € 436,50 (kolom kosten wedstrijdsport voor HVM).
Voor een C-team in de breedtesport betalen wij € 374,00 aan teambijdrage. (scheidsrechterskosten zijn er niet, omdat dit verenigingsscheidsrechters zijn)
Het C-team in de wedstrijdsport kost HVM dus € 62,50 per jaar meer dan een breedtesportteam. (= kosten wedstrijdsport HVM € 436,50 vermindert met de kosten voor NHV teambijdrage breedtesport € 374,00)

Verduidelijking hoe contributie opgebouwd is per lid en hoe de spreiding over de leeftijdscategorieën is

F-jeugd (<8 jaar)
E-jeugd (9-10 jaar)
D-jeugd (11-12 jaar)
C-jeugd (13-14 jaar
B-jeugd (15-16 jaar)
A-jeugd (17-18 jaar)

contributieontvangsten HVM
€
195,00
€
195,00
€
195,00
€
195,00
€
231,00
€
231,00

seizoen 18-19 (jaarbedragen per lid)
overige kosten
(o.a. zaalhuur)
NHV kosten
€
61,93
€
133,07
€
71,91
€
123,09
€
89,00
€
106,00
€
94,00
€
101,00
€
106,00
€
125,00
€
106,00
€
125,00

Senioren (>18 jaar)

€

279,00

€

122,00

€

157,00

Midweeks

€

213,00

€

79,90

€

133,10

contributieontvangsten HVM
€
198,00
€
201,00
€
204,00
€
207,00
€
246,00
€
249,00

seizoen 19-20 (jaarbedragen per lid)
overige kosten
(o.a. zaalhuur)
NHV kosten
€
63,80
€
134,20
€
74,02
€
126,98
€
92,00
€
112,00
€
97,00
€
110,00
€
109,60
€
136,40
€
109,60
€
139,40

56%

€

303,00

€

126,40

€

176,60

58%

62%

€

246,00

€

81,90

€

164,10

67%

% overige kst van
HVM contributie
68%
63%
54%
52%
54%
54%

Toelichting:
De contributie-ontvangsten is het bedrag dat in het seizoen bij de leden wordt geïncasseerd
NHV-kosten betreffen de bondscontributie, teambijdrage en verzekering. Hierbij hebben we de teambijdrage omgerekend naar een bedrag per lid uitgaande van 10 leden per team
(E en F met namelijk resp. 9 en 8, aangezien die met minder spelers in het veld staan)
Overige kosten zijn alle overige kosten, waarvan zaalhuur de grootste is, verminderd met overige inkomsten (bijv. grote clubactie, sponsorinkomsten).
"% overige kst van HVM-contributie" geeft aan wel deel van de HVM-contributie gebruikt wordt om de overige kosten (geen NHV-kosten) te kunnen betalen.
Uitwerking voorbeeld:
Een lid van 7 jaar betaalt € 195,00 aan contributie. Van dit bedrag betaalt HVM € 61,93 aan het NHV en het resterende bedrag € 133,07 betaalt HVM o.a. de zaalhuur.

% overige kst van
HVM contributie
68%
63%
55%
53%
55%
56%

Bijlage 3
Aanpassing huishoudelijk regelement.
Artikel 2 Privacy Wet
In navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei
2018 van kracht is, het volgende:
1 De vereniging heeft een AVG-verklaring om aan te tonen dat ze aan de gestelde eisen
voldoet.
2 De vereniging heeft een Privacy Policy opgesteld en gepubliceerd op de website.
3 De vereniging mag voor intern gebruik verstrekken:
a Een ledenlijst, voorzien van contactgegevens (adres, email, telefoon, geb.datum) aan TC,
bestuur.
b Een ledenlijst voorzien van naam en adres t.b.v. verspreiding van de treffer.
c Het wedstrijdschema met de naam van scheidsrechters en tijdwaarnemers.
4 M.b.t. de publicatie van beeldmateriaal:
a Van leden, ingeschreven voor 01-09-2018, is een ondertekend toestemmingsformulier
ontvangen.
b Van leden, ingeschreven na 01-09-2018, is de toestemming verleend door ondertekening
van het inschrijfformulier.
c De afgegeven toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door onze vereniging of
in opdracht van ons worden gemaakt.
H.V.M. heeft geen invloed op het maken van foto’s door andere ouders, maar wij gaan
ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn met publiekelijk gebruik van deze foto’s
en video’s.
Artikel 3 VOG (Verklaring omtrent Gedrag)
Naast de Privacy vinden wij het belangrijk dat onze leden in een veilig klimaat kunnen sporten.
Om dit te kunnen waarborgen, maken wij gebruik van de VOG-verklaring.
Deze verklaring zal verlangt worden van het bestuur en alle kaderleden/vrijwilligers (ouder dan
18 jaar) die in aanraking komen met minderjarigen.

Bijlage 4.
Geschreven en medegedeeld door Adrie Flipsen.
Allereerst wil ik het bestuur, alle coaches, trainers, scheidsrechters, tijdwaarnemers en
alle vrijwilligers bedanken voor zijn en haar inzet van het afgelopen jaar.
De technische commissie bestaat uit:
·
·
·
·
·
·

Mirjam van Dongen: Ledenadministratie/penningmeester
Silke Akkermans: Wedstrijdwezen
Steffi van der Maden: Verdeling van de scheidrechters
Patricia Verhagen: Spelregeltest
Astrid Schones: materialenbeheer
Adrie Flipsen: voorzitter

Het afgelopen jaar hebben voor alle teams coaches en/of teambegeleiders en trainers
bereid gevonden om de teams het komende seizoen te coaches en training te geven.
Het afgelopen jaar hebben ook een aantal meiden de trainingen verzorgt bij de F-jes en
de C3, daarnaast hebben vele juniorleden stage bij ons gelopen in: training geven, fluiten
op het kersthandbaltoernooi of bijv. tijdens het meehelpen op koningsdag. Op het
moment dat jonge trainers, zelfstandig training geven, krijgen ze hiervoor vanuit HVM
een vergoeding.
In de zomervakantie was het voor een aantal teams niet duidelijk hoe de teams in elkaar
zaten. Dit gaf veel onrust, zeker omdat de vraag vanuit de breedtesport teams duidelijk
was. We zijn HVM-ers en willen bij HVM trainen en spelen. In eerste instantie was er een
groot B-breedtesport team, maar dit is aan het begin van het seizoen gesplitst in een
HVM- en een HMC-team. De meiden zijn wel samen blijven trainen en hebben elkaar ook
geholpen bij de wedstrijden van het afgelopen seizoen.
We zijn in het seizoen 18/19 gestart voor een aantal teams met het EHC-toernooi in Den
Haag en het HMC-toernooi in Raamsdonksveer. Bij het HMC-toernooi waren bijna alle
teams vertegenwoordigd. Eind augustus 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 wederom erg tevreden hoe we het laatste jaar gedraaid
hebben.
Waar ik ook zeker trots op ben, is dat we het afgelopen jaar vanuit verschillende teams
elkaar geholpen hebben als een team bijv. te weinig speelsters hadden. We zullen het
samen moeten doen en als dat dan ook gebeurt dan voelt dat gewoon goed.
Het afgelopen jaar speelde we voor het tweede jaar jeugddivisie en dit jaar hebben we
met drie teams jeugddivisie gespeeld, de C1 in de C-divisie, B1 in de B-divisie en met de
A-meiden hebben we voor het eerst in Brabant A eredivisie gespeeld. Mede door Anton
en Mary die dit laatste mogelijk hebben gemaakt, het spelen met Hars. De meiden
hebben ook nog een harsclinic gegeven, dat door veel jeugd als zeer leerzaam en leuk is
ervaren.
Het afgelopen jaar hebben alle HVM-teams hebben allemaal lekker gehandbald en zeker
bij de jeugd kunnen we zeggen dat de binnen-competitie super goed is verlopen. De Fjes zijn dit jaar verdubbeld en hebben ook vanaf januari 2 F-teams. Het E-team is het
afgelopen jaar heel groot geworden, hier hebben we ervoor gekozen om niet te splitsen
maar een aantal kinderen hebben regelmatig bij de D ingesprongen.

De D2 is de afgelopen zaalcompetitie lekker kampioen geworden, echt een hele mooie
prestatie en de D1, het gemengde team, is de competitie op een 2e plaats geëindigd.
Bij de C-teams hebben we het afgelopen jaar met 3 teams gedraaid waarbij de C1,
helaas laatste was in de competitie maar zeker het laatste half jaar heeft laten zien dat
ze divisiewaardig zijn, door maar net te verliezen van de teams die bovenin meedraaien.
De C2 in de hoogste breedtepoule 4e en C3 hebben een prima seizoen gedraaid en zijn
als 5e geëindigd. De B3 meiden die als 2e in de zaalcompetitie zijn geëindigd, echt top
meiden! De B1 was op een 5e plaats in de divisiesport geëindigd en de A-eredivisie
meiden op een 7e plaats.
De dames senioren begonnen in het begin in een poule waar ze alles verloren. Hier
hebben we, halverwege het seizoen, op verzoek van de dames, ze een poule lager
ingedeeld, waardoor ook wedstrijden gingen winnen en zelfs de nummer 2 gek hebben
gemaakt. De recreanten draaien mooi in de middenmoot mee!!
In maart hebben we met alle trainers, coaches en teambegeleiders teruggekeken op het
zaalseizoen en vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen, met deze input gaan we aan de
slag om alles compleet te maken voor het komende seizoen.
Voor het komende seizoen wordt er wederom op divisie niveau teams gemaakt, zoals het
er nu uitziet op de C- en A-niveau en bij voldoende aanmeldingen misschien op B-niveau.
Vanuit HVM zitten René en Patricia in de associatiecommissie met HVM en HMC.
De breedtesport teams blijven onder de eigen verenigingen spelen en zoals het er nu
uitziet krijgen we volgend jaar de volgende breedtesportteams:1 F-team, 1 E-team, 2 Dteams waaronder een meisjes en een jongensteam, 2 C-teams, 2 B-teams en een
damesteam en 2 recreanten damesteams. Voor 1 april hebben we de nieuwe teams
doorgegeven aan het NHV en hebben we de zaalhuur voor het nieuwe seizoen bijna rond.
Uiteraard hebben we het afgelopen jaar het kersthandbaltoernooi georganiseerd, echt
super goed verlopen, iedereen die hieraan meegeholpen heeft uiteraard bedankt!! Op
school hebben we veel positieve reacties gekregen en weer een paar nieuwe leden.
Tijdens koningsdag hebben we de handbal weer gepromoot en veel leuke reacties
gekregen, dus duimen allemaal!!
Vanavond en volgende week woensdag hebben we voor de E- en F-jes een vriendjes en
vriendinnetjes training, en hopen dat er nog een aantal enthousiaste kinderen voor
handbal gaan kiezen, aangezien we voor volgend jaar krappe teams hebben en op alle
leeftijden nog kinderen in kunnen stromen.
De ledenadministratie liep dit jaar op rolletjes. HVM is Mirjam dankbaar dat ze alles zo
goed op een rijtje heeft, onze administratie is prima op orde!!
Astrid heeft het materialen beheer van Mirjam overgenomen. En ook hier zijn we heel blij
mee.
De spelregeltest is het afgelopen jaar doorgelopen, alle leden vanaf de B, zijn verplicht
om de spelregeltest te halen. Patricia heeft iedereen benaderen die deze test moet
doorlopen. Op onze internetpagina op facebook zagen jullie regelmatig geslaagden
voorbijkomen. Alle meiden hebben het wel begeerde diploma ontvangen. Gefeliciteerd
allemaal!

De komende tijd gaan we om tafel om de teams compleet te maken met de leden en
worden de teamindeling besproken met de huidige trainers en coaches. Vervolgens
kunnen we de definitieve teamindeling bekend maken.
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/teambegeleiders om alle teams te gaan bemensen.

