
Notulen Algemene Ledenvergadering 

 
Datum:  Dinsdag 8 mei 2019 

Tijd:   20.30 
Plaats:   Amerhal 

Genodigden: alle leden HVM 
Notulist: 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.  


