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1. Bestuurszaken 

 

Samenstelling bestuur 2019 

 

Voorzitter:  

Yvonne de Rooij -Zuidgeest 

Secretaris:  

Alexandra van Vliet (vanaf juli 2019) 

Penningmeester:  

Mirjam van Dongen 

Algemene zaken:  

Ton Buijnsters 

Patricia Wilthagen (vanaf juli 2019) 

 

Overige commissies 

 

Technische commissie 

Voorzitter:  

Adrie Flipsen 

Commissieleden:  

Silke Akkermans (wedstrijdsecretariaat) 

Steffi v/d Maden (contactpersoon scheidsrechters) 

Mirjam van Dongen (ledenadministratie) 

 

Sponsor-en PR commissie: 

Ton Buijnsters 

Ron van Bragt 

 

Activiteiten commissie 

Rachel van Gennip 

 

Materiaal beheerder: 

Astrid Schoones 

 

Kersthandbaltoernooi: 

Harry Gouverneur 

Steffi van der Maden 

Frans van der Maden 

Kim van Gils 

 

Redactie Clubblad de Treffer:  

Jan Flipsen  

 

 

Website en Facebookaccount  

Adrie Flipsen 
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Bestuursvergaderingen: 

Het bestuur kwam iedere zes weken 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 HMC  

− Divisieteam 

− Overige zaken  

 

Activiteiten en bezigheden bestuur: 

In de loop van 2019 heeft Yvonne De Rooij – Zuidgeest het voorzitterschap overgenomen 

van René van Vliet. Na de zomervakantie zijn Patricia Wilthagen en Alexandra van Vliet 

toegetreden tot het bestuur. 

 

Er hebben hele mooie activiteiten plaatsgevonden, waarover enthousiast is geschreven in 

de Treffer en op Facebook. We noemen hier: een geweldige presentatie van H.V.M op 

Koningsdag, een superleuk Cowboykamp in Loon op Zand en een bezoek van de Sint aan 

de jongste jeugd. We hebben ook aan verschillende toernooien deelgenomen, zoals het 

beachtoernooi in Drimmelen en het veldtoernooi bij PSV en HMC. Een aantal van onze leden 

zijn geselecteerd voor Handbalschool Brabant, onze divisiemeiden zijn erg gegroeid en er 

zijn verschillende kampioenschappen gevierd.  

 

In verband met het opkomen van het beachhandbal is de veldcompetitie opgedeeld in twee 

aparte competities in maart/april en in augustus/september. Ook hier hebben wij op in 

moeten spelen. Verder zijn wij er trots op dat we dit seizoen een jongens D-team op 

hebben kunnen stellen.  

 

De tweede helft van 2019 stond voor het bestuur in het teken van het voortbestaan van de 

vereniging. Na 4 jaar is het in oktober 2020 weer tijd voor nieuwe tenues. Voorbereidingen 

hiervoor moeten getroffen worden en contracten met sponsoren voor een termijn van 4 jaar 

zullen vernieuwd moeten worden. Een groot aantal trainers en commissieleden geeft aan in 

juni 2020 af te willen treden, een aantal is al eerder gestopt en het animo voor vervanging 

is niet erg hoog. Dat baart ons als bestuur veel zorgen. Ons clubblad de Treffer is hierdoor 

in de loop van 2019 opgehouden te bestaan en het clubje mensen dat de vereniging na juni 

2020 draaiende moet gaan houden wordt te klein. Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig om 

het voortbestaan van de vereniging te kunnen garanderen. 

 

Kortom, een jaar om met gemengde gevoelens op terug te kijken. Trots op wat we met zijn 

allen bereikt en gevierd hebben, bezorgd over hoe het verder moet als er geen nieuwe 

vrijwilligers opstaan. We hebben een fijne vereniging waar plezier en gedrevenheid heel 

mooi samenkomen.  
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2. Leden 

 

Ledenaantal per 31-12-2019 = 120 leden.  

Dit is het totaal aantal leden dat is aangemeld bij de bond. 

 

Ledenverloop gedurende de afgelopen 10 jaren: 

 

Ledenaantal per peildatum Aantal leden Toename 

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 

31-12-2016 154 + 1 

31-12-2017 161 + 7 

31-12-2018 135 - 26 

31-12-2019 120 - 16 

 

Contributie:  

 

 

  Per jaar Per kwartaal 

F-jeugd < 9 jaar € 198,00 1 x € 47,50 en 3 x € 50,25 

E-jeugd 9 – 10 jaar € 201,00 1 x € 60,00 en 3 x € 47,00 

D-jeugd 11 – 12 jaar € 204,00 1 x € 66,00 en 3 x € 46,00 

C-jeugd 13 – 14 jaar € 207,00 1 x € 71,00 en 3 x € 45,25 

B-jeugd 15 – 16 jaar € 246,00 1 x € 83,00 en 3 x € 54,25 

A-jeugd 17 - 18 jaar € 249,00 1 x € 83,00 en 3 x € 55,25 

Senioren 18 jaar en ouder € 303,00 1 x € 100,00 en 3 x € 67,75 

Midweeks Recreanten € 246,00 1 x € 59,00 en 3 x € 62,25 

 

Inschrijfgeld 5 t/m 17 jaar € 2,50 

Inschrijfgeld 18 jaar en ouder € 5,00 

 

  



 6 

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 

of anders, kunnen de contributie omzetten naar een gereduceerd tarief. Het lid moet dit wel 

zelf aangeven. 

 

  Per jaar Per kwartaal 

F-jeugd < 9 jaar € 83,16 1 x € 30,00 en 3 x € 17,75 

E-jeugd 9 – 10 jaar € 84,42 1 x € 40,00 en 3 x € 14,75 

D-jeugd 11 – 12 jaar € 85,68 1 x € 50,00 en 3 x € 12,00 

C-jeugd 13 – 14 jaar € 86,94 1 x € 50,00 en 3 x € 12,25 

B-jeugd 15 – 16 jaar € 103,32 1 x € 60,00 en 3 x € 14,50 

A-jeugd 17 - 18 jaar € 104,58 1 x € 60,00 en 3 x € 14,75 

Senioren 18 jaar en ouder € 127,26 1 x € 80,00 en 3 x € 15,75 

Midweeks Recreanten € 103,32 1 x € 40,00 en 3 x € 21,00 
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3. Deelname aan zaal- en veldcompetitie 

 

Zaalcompetitie 2019-2020 

11 teams: 

o 1 dames senioren  

o 1 dames recreanten 

o 2 meisjes B-jeugd (gedurende seizoen samengevoegd) 

o 3 meisjes C-jeugd (samenwerking HMC voor één team) 

o 1 jongens D-jeugd 

o 1 meisjes D-jeugd 

o 1 gemengd E-jeugd 

 

Veldcompetitie 2019-2020 

10 teams: 

o 1 dames senioren  

o 2 meisjes B-jeugd  

o 3 meisjes C-jeugd (samenwerking HMC voor één team) 

o 1 jongens D-jeugd 

o 1 meisjes D-jeugd 

o 1 gemengd E-jeugd 
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4. Trainers, begeleiders en coaches  

 

Vrijwel alle teams zijn voorzien van coaches, trainers en begeleiders. Zie ook de 

ledenlijsten.  

 

Trainingstijden 2019-2020 

 

  

Team   Trainer Coach 

Dames 1 DS1   Shirley Thijssen 

Woensdagavond - grote 
zaal 

20.30 tot 
22.00 uur 

Jan Flipsen   

Midweekse     Yvonne Zuidgeest 

Woensdagavond - grote 

zaal 

20.30 tot 

22.00 uur 
Adrie Flipsen   

Dames B1  DB 1   Koen de Vries/Francoise Segers 

Maandagavond – grote 

zaal 

19:00 tot 

20:30 uur 
Koen de Vries   

Woensdagavond – grote 
zaal 

19:00 tot 
20:30 uur 

Martijn Bogaerts  

Dames C1 (associatie) DC 1   Peter Kemp/Patricia Verhagen 

Maandagavond - grote 
zaal 

19.00 tot 
20.30 uur 

Peter Kemp  

Woensdagavond – grote 
zaal 

19.00 tot 
20.30 uur 

Peter Kemp   

3e keer trainen vrijdag 
R’veer 

 Peter Kemp  

Dames C2  DC 2  
Barrie van Zundert/Hester van 
Zundert 

Maandagavond – grote 
zaal 

18.00 tot 
19.15 uur 

Jan Flipsen  

Woensdagavond – grote 

zaal 

18.00 tot 

19:00 uur 
Martijn Bogaers   

Dames C3 DC 3  Ron van Bragt/Bianca de Groot 

Woensdagavond -grote 

zaal 

18.00 tot 

19.00 uur 
Mirjam van Dongen  

Donderdagavond – kleine 
zaal 

18.00 tot 
19.00 uur 

Ron van Brag / Adrie 
Flipsent 

 

D1 D 1   Jan Flipsen / Adrie Flipsen 

Maandagavond - kleine 
zaal 

17.45 tot 
18.45 uur 

Indy van Vuuren   

Donderdagavond - grote 
zaal 

17.30 tot 
18.30 uur 

Adrie Flipsen    

D2   
Mirjam van Dongen / Freddie van 

Ginneken 

Maandagavond – grote 

zaal  

18.00 tot 

19.00 uur 
Mirjam van Dongen  

Donderdagavond – grote 
zaal 

17.30 tot 
18.30 uur 

Madelief v.d. Biggelaar / 
Maura Pals 
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Alle trainingen vinden plaats in de Amerhal. 

De 3e training van het associatieteam vindt plaats in Raamsdonksveer.  

Tijdens de vakantie vinden er geen trainingen plaats.  

 

  

Team   Trainer Coach 

E1 E1  Saskia Lips / Sabine Francken 

Woensdagavond - grote zaal 17.00 tot 18.00 uur Mirjam van Dongen  

F1 F1   

Woensdagavond - grote zaal 17.00 tot 18.00 uur Mirjam van Dongen  
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5. Scheidsrechters 

 

Onze contactpersoon rondom de scheidsrechters voor het N.H.V 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 Mirjam van Dongen 

o René van Vliet 

o Tinie van Vuuren 

o Jan Flipsen 

 

Jeugdscheidsrechters: 

o Indy (alleen 1e halfjaar) 

o Noa (alleen 1e halfjaar) 

o Boaz  

o Zoë 

o Geert 

 

We hebben moeite een bondsscheidsrechter te vinden voor de divisiewedstrijden.  

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 20.30 uur en de Amergym van 17:45 tot 

18:45. 

Woensdag de gehele zaal van 17.00 uur tot 22.00 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 speelden hun thuiswedstrijd op dezelfde zondag. Dit kan ook niet aangezien 

het aantal teams.  

 

  



 12 

7. PR en Sponsoring 

 

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. Ook dit jaar mogen wederom 

spreken van een goede opbrengst.  

 

Rabo clubkascampagne 

We hebben hier toch een mooie financiële bijdrage uit ontvangen, die heeft bijgedragen 

aan het jaarlijkse kersthandbaltoernooi.  

 

Ook Streekkoken heeft gesponsord voor het kersthandbaltoernooi. 

 

Onze sponsoren zijn: 

- Café-bar Amerhal 

- Stucadoorsbedrijf Broeders 

- Brenders Asperges 

- Avo Bouw 

- Botenverhuur Diepstraten 

- Fortune Coffee 

- APK Service Henk Tromp 

- Van Dijk Winkel Made 

- Drukkerij en Vakhandel EMSI 

- Gebr. Van Oorschot 

- Van der Pluijm Raamsdonksveer 

- Schildersbedrijf R. Ligtvoet 

- Q&E Bouw en Betonreparaties 

- Edwin van Rijthoven Teken & Adviesbureau 

- Streekkoken 

- Sport 7 

- PS van Seeters 

- ’t Trefpunt 

- Aannemersbedrijf Zwaluwe Bouw 

- Keurslagerij de Wijs 

 

  



 13 

8. Tenslotte  

 

Als blijk van waardering hebben alle vrijwilligers en sponsoren een kleine attentie gekregen 

met de kerstdagen. Een lichtgevend sneeuwpopje met een kerstgroet.    

 

Alle activiteiten van H.V.M konden plaatsvinden dankzij de belangrijke inzet van vele 

vrijwilligers en de financiële bijdrage van onze sponsoren. Het bestuur is iedereen daarvoor 

zeer dankbaar.  

 

Het aantal vrijwilligers neemt echter door verschillende oorzaken af. Nieuwe vrijwilligers zijn 

van harte welkom bij onze club. Vooral trainers en commissieleden. Als we allemaal een 

steentje bijdragen kunnen we onze mooie vereniging in stand houden.  

 

Wij willen er met z’n allen weer een sportief 2020 van gaan maken. 

Mogen wij dan op jullie enthousiasme en hulp rekenen? 

 

 

Het bestuur van H.V.M 

 

 

 

 

 

 

 

 


