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Opening 
Mirjam opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Zij houdt een openingswoord wat te lezen is in Bijlage A en neemt de agenda van de avond door.  
 
Lijst van aftredende bestuur: 

 2020 aftreden Mirjam. Zij is herkiesbaar. 
 2021 door bestuurswisselingen niemand. 
 2022 aftreden Ton. 

Er wordt ingestemd met het aanstellen van Patricia Wilthagen en Alexandra van Vliet als nieuwe 
leden van het bestuur en zij stellen zich aan de aanwezige leden voor. 
 
Mirjam verklaart ook de reden van deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering. In de loop van 
2019 hebben redelijk veel vrijwilligers hun taak neergelegd. Omdat deze taken, ondanks 
herhaaldelijke verzoeken vanuit het bestuur, nog niet naar behoren zijn ingevuld, hebben we van 
deze vergadering een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gemaakt om het voortbestaan van de 
vereniging te bespreken. 
 
Goedkeuring notulen A.L.V 2019 
Mirjam licht de notulen van A.L.V van 2019 kort toe. Alle leden hebben ze ontvangen en ze zijn te 
lezen op onze website. Er zijn geen vragen over de notulen van de A.L.V van 2019 en bij deze worden 
zij definitief goedgekeurd. 
 
Te bespreken punten 

- Jaarverslag Secretariaat 2019  
Alexandra heeft het Jaarverslag Secretariaat geschreven en licht dit kort toe. In het verslag 
staat o.a. waar het bestuur over vergadert, hoe de commissies zijn opgebouwd, hoeveel 
teams we in de competities ingeschreven hebben, en hoeveel leden we in 2019 hadden. Dat 
waren er 120. 16 minder dan in 2018 en dit is het tweede jaar op rij dat het ledenaantal 
gedaald is. Dit jaarverslag zal op de website geplaatst worden na de vergadering. 
 

  

Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
 
Datum: Woensdag 2 september 2020 
Tijd:  20:30 uur 
Plaats:  Amerhal Made 
Genodigden: Alle leden van H.V.M 
Notulist: Alexandra van Vliet 
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- Financieel Jaarverslag 2019 
Mirjam licht het Financieel Jaarverslag toe. De grafieken en toelichting zijn op 13 april, toen 
bekend was dat de A.L.V uitgesteld moest worden vanwege corona, al gemaild en er zijn 
geen vragen of opmerkingen over ontvangen. T.o.v. 2018 zijn zowel de kosten als de 
opbrengsten lager. Door minder leden, minder verkochte loten Grote Clubactie, lagere 
zaalhuur, lagere kosten associatie). 
 

- Kascontrole 
Joyce en Silke hebben de kascontrole 2019 uitgevoerd. Geen bijzonderheden. De controle is 
akkoord. We zoeken twee nieuwe leden om dit voor 2020 te doen. Nidia en Wendy geven 
zich op om dit te doen. Bedankt daarvoor. 
 

- Begroting 2020 incl. hiervoor voorgestelde bedragen 
Ook deze zijn op 13 april reeds naar de leden gemaild, omdat door het uitstel de A.L.V na de 
geplande contributiestijging van 1 juli plaats zou vinden. 
N.a.v. deze mail zijn een drietal reacties ontvangen, namelijk: 

Lid van 6 jaar in een groep met groot leeftijdsverschil (6-10) jaar, maar de contributie is op 
het niveau van grotere actievere kinderen. Andere sporten hebben een starttarief voor 
jongere leden. Zou eens naar de contributie gekeken worden? 

Antwoord: 
Het samenvoegen van 6 tot 10-jarige is ontstaan omdat er niet genoeg leden zijn om 
ze op te splitsen. Voor de contributie wordt al gekeken naar de leeftijdsgroepen. 
Daarnaast bestaat deze voor 89% uit vaste lasten (bondscontributie en zaalhuur) dus is 
er weinig ruimte voor lagere contributie. Het bestuur heeft het besparen op de kosten 
en het verhogen van de inkomsten altijd hoog op de agenda staan en dus zal alles in 
het werk gesteld worden om de contributie zo laag mogelijk te houden. 

In de begroting 2020 is een bedrag van € 25,00 per lid opgenomen voor kledingplan. Dit 
roept vragen op want de kleding wordt door sponsoren betaald en wordt het shirt dan 
eigendom van de leden? 

Antwoord: 
Binnen het bestuur is dit besproken en we hebben het kledingplan (voorlopig) laten 
vervallen, o.a. doordat we financiële meevallers hebben a.g.v. de coronacrisis. 

De invulling van de trainers baart me zorgen, waardoor mogelijk minder getraind kan 
worden en kosten stijgen. Wat kan H.V.M de leden nog bieden? 

Antwoord: 
Wij, als Bestuur en TC, delen deze zorg m.b.t. de beschikbaarheid van trainers. 
We hebben ons ten volle ingezet om dit op te lossen, maar het is helaas nog niet 
volledig gelukt. Vandaar dat we het voortbestaan van de vereniging ook op de agenda 
hebben gezet.  

 
Naar aanleiding van de vragen en de financiële meevallers a.g.v. de coronacrisis hebben we 
de begroting 2020 aangepast. Concreet betekent dit: 

 Opbrengsten dalen met € 2.200 door vervallen kledingplan 
 Kosten dalen met € 4.300 door uitval van zaaluren in coronatijd 

Maar nog altijd zijn de verwachte kosten over 2020 hoger dan de verwachte inkomsten. 
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Nidia: misschien is het een idee om in het kader van kostenbesparing i.p.v. de gebruikelijke 4 
jaar nu langer met de nieuwe tenues te doen. 
 
Barrie: we kunnen ouders zelf een tenue aan laten schaffen en het geld van de sponsoren 
elders voor gebruiken. 
 
Ron: optie voor het huren van de tenues, zoals bij hockey, is ook bekeken. Te kleine shirts 
kunnen gedurende de jaren omgeruild worden voor een groter shirt. Daar is voor de nieuwe 
tenues van 2020 nu niet voor gekozen maar zou voor een volgende periode wellicht ook een 
optie zijn om te overwegen. 
 
Deze opties zullen door het bestuur en de sponsorcommissie bekeken en besproken worden. 
 

- Contributie 2020-2021 
Voor het oplossen van het tekort tussen de verwachte kosten en de verwachte opbrengsten 
zijn er 2 mogelijkheden: 

1. De voorgestelde contributieverhoging van € 2,75 per maand uit de mail van 13-04-
2020 handhaven 
-> hierdoor hoeven we dit jaar minder gebruik te maken van onze reserves waardoor 
de komende jaren de contributiestijging lager gehouden kan worden. 

2. De voorgestelde inzet van reserves handhaven en de contributieverhoging verlagen 
naar  
€ 1,00 (daling van € 1,75). 
-> hierdoor zal in 2021 de contributie flink moeten stijgen (meer dan € 5,00), omdat er 
maar beperkt ruimte in de reserves meer is. 

 
Dit laatste vinden wij niet wenselijk dus stellen wij voor om de contributieverhoging van  
€ 2,75 per 1 juli 2020 te handhaven. Onze leden stemmen in met dit voorstel en bij deze is de 
contributieverhoging van € 2,75 per 1 juli 2020 doorgevoerd. 
 
Mark: wat zijn de reserves van de vereniging? Hoe snel zijn ze op als we de inzet handhaven 
en een lagere contributieverhoging doorvoeren? 

Op dit moment (31-12-2019) is er ong. € 10.000 aan reserves. 
Als we de inzet van reserves gelijk houden, dan is dat eind 2020 gehalveerd. 
Het verloop is mede afhankelijk van de toekomstige contributie-stijgingen, maar zoals het 
plaatje nu is duurt het ong. 4 jaar voor alles op is. 

 
Nidia: als reden voor het grote verschil tussen contributie voor jeugd en senioren wordt de 
hoogte van de bondscontributie genoemd. Ik heb deze vraag vorig jaar ook al gesteld maar 
daar geen antwoord op gehad: wat is het verschil tussen de bondscontributie voor jeugd en 
senioren? Jeugd betaalt minder en traint 2 keer per week terwijl de senioren maar 1 keer per 
week trainen.  

Mirjam zal dit verschil inzichtelijk maken en samen met de notulen van de A.L.V. naar alle 
leden mailen. 
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- Resultaten enquête 

In januari hebben wij onze leden een enquête in laten vullen. Iedereen die dit gedaan heeft 
willen wij hier hartelijk voor bedanken. Hieronder volgen de uitkomsten ervan: 

o Respons: 53 (ouders van) leden 
o Beoordeling Algemene Tevredenheid over H.V.M: 3,9 van de 5 sterren 
o Twijfel over voortzetting samenwerking H.M.C. 

De samenwerking is een aantal jaren geleden aangegaan om jeugdleden, die ambitie 
en talent hebben een kans te bieden op wedstrijdsport. We wegen elk seizoen de 
voor- en nadelen af, voordat we beslissen de samenwerking te verlengen. 

o Overgrote deel van de leden vindt dat een taak uitvoeren binnen de vereniging op 
vrijwillige basis moet zijn of eventueel afgekocht moet kunnen worden. 
Wij, als bestuur, vinden in principe ook dat het vrijwillig moet zijn, echter zitten we 
nu wel in een positie waarin we zo weinig vrijwilligers hebben, dat zij alle taken niet 
meer aankunnen. 

o Onze leden stellen gezellige activiteiten buiten de wedstrijden en trainingen op prijs. 
o De meningen zijn verdeeld over de invulling van deze activiteiten. 
o Favoriet zijn: familietoernooi en kersthandbaltoernooi. Nieuwjaarsreceptie mag van 

de agenda. Nieuwe activiteiten met element van teambuilding zijn welkom, evenals 
nieuwe activiteiten voor de oudere jeugdleden. 

o Onze vereniging heeft inzameling van geld nodig om kosten van contributieverhoging 
binnen te perken te houden. Afhankelijk van de activiteiten en de moeite die leden 
hiervoor moeten doen, zijn onze leden bereid hier een steentje aan bij te dragen. Wij 
denken eraan een H.V.M. dag in het leven te roepen, waarop alle teams zich op één 
dag inzetten om met een activiteit (bijv.: lege flessen inzamelen, auto’s wassen) geld 
in te zamelen.  
Barrie: het zal moeilijk zijn de A en B- jeugd te bewegen om in actie te komen. 
Wij willen hierbij dan toch ook de ouders/coach/trainer oproepen hun best te doen 
om ook deze groep te motiveren en enthousiasmeren. Het kan natuurlijk ook heel 
gezellig, hilarisch en leuk zijn om iets samen te doen. 

o We communiceren niet meer via “de Treffer”. Facebook en met name een korte 
bondige nieuwbrief is een goed alternatief. 
Nidia: de nieuwsbrief komt regelmatig in de Spam terecht. Wij willen onze leden 
hierop wijzen en gaan kijken of we hier iets aan zouden kunnen doen. 
Annette: heel goed initiatief om de mening van de leden te polsen d.m.v. deze 
enquête. 
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- Aanpassing huishoudelijk reglement 
Met ingang van het seizoen 2019-2020 heeft het N.H.V. de veldcompetitie verdeeld in twee 
aparte competities. Dit is gedaan om clubs meer ruimte te geven voor het Beachhandbal. Dit 
heeft gevolgen voor ons protocol voor het vieren van een kampioenschap. Het bedrag dat 
beschikbaar wordt gesteld door onze vereniging bij het behalen van een veldkampioenschap 
is ook in tweeën opgesplitst. Een tweede wijziging is dat de coach nu i.p.v. het bestuur 
verantwoordelijk is voor het regelen van een presentje voor de teamleden.  
Het nieuwe protocol wordt goedgekeurd door de aanwezige leden en is hierbij aangenomen. 
Nidia: Kunnen we in het kader van kostenbesparing het vieren van veldkampioenschap vanuit 
het bestuur niet beter afschaffen? Een competitie bestaat soms maar uit 3 wedstrijden en 
bovendien zijn er altijd wel ouders die het initiatief nemen om wat voor het team te doen.  
Wij zullen dit binnen het bestuur bespreken. 
 

- Bijdragen van de commissies 
o Technische commissie:  

De technische commissie bestond voor seizoen 2019-2020 uit: 
 Adrie Flipsen: Voorzitter 
 Silke Akkermans: Wedstrijdwezen 
 Steffi van der Maden: Scheidsrechterszaken 
 Astrid Schoones: Materiaalbeheer 
 Mirjam: Ledenadministratie 

Het afgelopen jaar hebben we voor alle teams coaches/teambegeleiders en trainers 
bereid gevonden om de teams te coachen en training te geven. Hieronder waren ook 
een aantal jeugdleden die trainingen hebben gegeven. Het seizoen 2019/2020 zijn 
we gestart met het HMC-toernooi in Raamsdonksveer waar bijna alle teams waren 
vertegenwoordigd. Hierna zijn we aan de veldcompetitie begonnen. De 
zaalcompetitie is in maart van dit jaar op een vreemde manier geëindigd door 
Corona. Alle teams hebben lekker meegedraaid en de competitie heeft ook een 
aantal kampioenen opgeleverd. Voor het komende seizoen 2020-2021 hebben we 
alle teams bij elkaar kunnen houden en van coaches kunnen voorzien. De 
trainersgroep is door het vertrek van diverse trainers flink uitgedund en nog niet 
terug op orde, waardoor we nu nog steeds hard op zoek zijn om alle teams van 
trainers te voorzien. Ook zal er weer een C-team op divisieniveau gaan meedraaien. 
De nieuwe tenues zijn uitgezocht en zullen binnen een paar maanden na de 
passessies uitgereikt gaan worden. Naast de trainers zoeken we ook nog vrijwilligers 
om de TC aan te vullen, na het afscheid van Adrie en Silke. 

 
o Scheidsrechters: Helaas is Steffi niet in de gelegenheid om de ALV bij te wonen maar 

zij heeft de volgende bijdrage gemaakt. Shirley leest deze uit naam van Steffi voor. 
De tekst is te lezen in bijlage B.  
Bedankt Steffi voor deze gepassioneerde bijdrage. 
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o Samenwerking H.M.C Vorig seizoen (2019-2020) hadden we gezamenlijk een C-
divisie teams. Voor het komende seizoen 2020-2021 is dit weer het geval. Regelmatig 
wordt er via een vergadering /mail of app alle informatie met elkaar gedeeld en 
worden vragen behandeld. De communicatie heeft afgelopen jaren niet altijd goed 
verlopen, maar dat is eind vorig jaar goed besproken en beide verenigingen hebben 
hier aandacht voor. 
Vanuit H.V.M nemen Ton en Mirjam deel aan de associatievergaderingen, waar door 
Ilse en Arno vanuit H.M.C wordt aangesloten. 
 

o Activiteitencommissie:  Annette neemt het woord. In 2019 zijn er verschillende 
activiteiten georganiseerd: Familietoernooi, Bitterballentoernooi, Sinterklaas, Grote 
Clubactie en een kamp. Grote clubactie zal in oktober weer van start gaan. Voor het 
kamp in september 2019 was helaas niet zoveel animo, waardoor het ingekort moest 
worden met een dag. Desalniettemin was het wel een heel erg gezellig Cowboy en 
Indianenkamp. Onze jongste jeugd heeft genoten. Ook in de activiteitencommissie is 
behoefte aan nieuwe leden, die voor een frisse wind en nieuwe ideeën kunnen 
zorgen. Nidia vult aan dat Rachelle dit al zo lang nagenoeg alleen doet en er eigenlijk 
steeds minder voldoening uithaalt. De rek is er na jaren uit. Zij heeft nieuwe input en 
enthousiasme nodig om het plezier erin terug te kunnen vinden.  

 
Kayleigh geeft aan te willen helpen en zich aan te sluiten bij deze commissie.  
Ron: Tip: bij het familietoernooi de sponsoren betrekken en op kosten van H.V.M. 
uitnodigen voor de BBQ.  
 

o PR en sponsoring: Ton geeft een update over de activiteiten van de 
sponsorcommissie. Voor alle teams zijn twee sponsoren gevonden voor op de 
nieuwe tenues. Hij licht de samenwerking met Sporttief Made toe. Leden van H.V.M. 
krijgen hier korting op hun aankopen. Bovendien ontvangt H.V.M. aan het eind van 
het jaar een percentage van het aankoopbedrag als bonus.  
Xenia wil weten wat de kosten van sponsoring zijn. Ton geeft aan dat er boekjes met 
info beschikbaar zijn. Ron geeft aan dat er bakkers in Made bereid zijn met ons een 
sponsoractie op te zetten en dat hij 50 witte shirts heeft kunnen regelen voor de 
uitwedstrijden. 
 

o Website/Treffer 2,0 
Patricia neemt het woord. I.v.m. gebrek aan vrijwilligers zijn we gestopt met de 
Treffer. Rubrieken hieruit zal zij over gaan nemen op Facebook. Denk hierbij aan 
“Sponsor in Beeld” en wedstrijdverslagen. Patricia zal ook de website van H.V.M. up 
to date houden en zij deelt info van H.V.M. op “ Wij zijn Drimmelen”. Een website 
van de gemeente waarop clubs zich kunnen profileren.  
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- Voortbestaan vereniging  
Het is al een aantal keer gezegd maar om het voortbestaan van onze vereniging te 
garanderen moeten er vrijwilligers bijkomen. Gedurende en aan het einde van het seizoen 
2019-2020 zijn een aantal vrijwilligers gestopt. Hierdoor wordt de groep vrijwilligers die de 
vereniging draait klein en diverse verzoeken om je aan te melden als vrijwilliger hebben 
helaas niet veel opgeleverd. 
 
We hebben in bijlage C een overzicht van het huidige aantal vrijwilligers toegevoegd. In kleur 
is goed te zien dat velen van hen meerdere taken vervullen. Zoals te zien is, komt op dit 
moment het werk op veel te weinig mensen aan. Dit is ten eerste niet een gewenste situatie 
en bovendien houden die het dan niet lang vol. De vacatures zijn erbij vermeld. Het grote 
tekort zit bij de trainers, scheidsrechters en de Technische Commissie. Onze Technische 
Commissie is ernstig onderbezet. We hebben met handen en voeten het nieuwe seizoen 
bijna helemaal rond kunnen krijgen. Maar als niemand opstaat, dan is er een hele grote kans 
aanwezig dat na dit seizoen helaas H.V.M als vereniging op houdt te bestaan. 
Als de Technische Commissie eind december niet is aangevuld gaan we de voorbereidingen 
van teamindeling en -inschrijvingen voor het seizoen 2021-2022 niet meer opstarten. Daar 
moet in het voorjaar van 2021 mee gestart worden en dat kunnen we met de twee mensen, 
die dat nu nog doen niet waarmaken.  
 
Wij zijn van mening dat je een vereniging met z’n allen bent en als iedereen een klein stukje 
oppakt, blijft het voor iedereen leuk. Hoe zien jullie dat? 
 
Er volgt een discussie. De aanwezige leden op de A.L.V zijn veelal leden, die al een taak 
hebben binnen de vereniging. Daar zijn wij ons van bewust. 
 
Er is behoefte aan een overzicht van de taken en de tijdsindicatie, die bij de vacatures horen. 
Mirjam zal dit maken en mailen naar de leden. (Het overzicht is reeds op 9 september 2020 
naar de leden gemaild). 
 
Onze leden denken mee in oplossingen: 
Bianca: is het een idee om vrijwilligers te gaan betalen? Misschien dat ze dan eerder opstaan. 
Daar is niet iedereen het mee eens maar het is duidelijk dat we het aantrekkelijk moeten 
maken voor nieuwe vrijwilligers om op te staan.  
Een vergoeding in de vorm van een tegemoetkoming in de contributie zou ook kunnen. 
 
Edwin: zou het CIOS kunnen helpen bij het werven van trainers?  
Mirjam heeft ook contact met de buurtsportcoach. Deze is voor ons aan het rondkijken of er 
studenten beschikbaar zijn. De optie van benaderen van het CIOS wordt meegenomen. 
 
Xenia en Kayleigh willen bij de activiteitencommissie aansluiten. 
Xenia wil graag info over de scheidsrechters cursus.  
Mirjam neemt dit op met Steffi. 
Kim en Wendy zijn bereid zich in te zetten. Wachten eerst het schema met taken en 
tijdsindicatie af. 
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Annette en Sylvia willen erover nadenken aan te sluiten bij de TC. Zij zouden graag een 
vergadering bijwonen om een idee te krijgen bij de werkzaamheden. 
Mirjam zal ze t.z.t een uitnodiging sturen. 
 
Wij danken de leden voor het meedenken en degenen, die zich aangeboden hebben als 
vrijwilliger of er in ieder geval over nadenken in het bijzonder. 
 

- Rondvraag 
Barrie geeft aan dat hij op maandag met 21 speelsters (A+B) in een halve zaal niet kan 
trainen en wil graag 2/3 van de zaal tot zijn beschikking.  
Mirjam zal dit opnemen met Peter, die aan de andere kant van de zaal de C1 H.M.C/H.V.M. 
traint.  
 

- Sluiting vergadering 
Mirjam bedankt alle aanwezigen voor hun komst en feedback en sluit de vergadering 
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Bijlage A: Openingswoord Mirjam 
 

Hartelijk welkom bij deze algemene ledenvergadering. 
Vanavond blikken we met zijn allen terug op het afgelopen jaar. 
In het afgelopen jaar hebben we ons samen met de TC ingezet om te zorgen dat alle teams 
onbezorgd hun handbalkwaliteiten konden laten zien. Denk aan teaminschrijving, trainingen, 
wedstrijdprogramma, maar ook het financiële plaatje. 
 
Het afgelopen seizoen hebben alle teams hun beste beentje voor kunnen zetten. 
Het einde van het seizoen was anders dan normaal en hebben we afscheid moeten nemen van een 
aantal vrijwilligers. 
In aanloop naar dit afscheid hebben we ons best gedaan om deze plaatsen op te vullen, maar dit 
werd ons bemoeilijkt door corona. 
 
Uitdagingen waar wij als bestuur dit jaar en ook de komende jaren voor staan zijn: 

 Voldoende inkomsten genereren. Dit is een taak voor de sponsorcommissie, maar door het 
beperkte aantal leden valt het niet mee om naast de sponsorcontacten andere inkomsten te 
genereren. 
Hierdoor komt er weinig extra geld binnen waardoor de contributies omhoog zullen gaan. 

 We hebben te weinig scheidsrechters voor m.n. de oudere jeugd en senioren. 
 Het vinden van voldoende trainers om onze leden op goed niveau training te kunnen geven.  
 Zoals bij veel verenigingen komen we kader tekort. Als iedereen denkt “een ander moet het 

doen” dan zal er niet veel gaan veranderen. Het hoeven allemaal geen grote taken te zijn, 
maar 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 vereniging of weet je iemand 
die misschien iets zou kunnen doen, meldt het ons. 

Omdat het laatste punt nog niet naar behoren is aangevuld, hebben we van deze vergadering een 
bijzondere algemene ledenvergadering gemaakt om het voortbestaan van de vereniging te 
bespreken. 
 
Bij deze wil ik alle vrijwilligers die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor H.V.M van harte bedanken 
voor hun inzet. Zonder jullie zouden we niet zo’n prachtig jaar hebben gehad. Ook wil ik alle 
sponsoren weer bedanken voor hun bijdrage. 
Tot slot wil ik ook alle ouders bedanken voor hun inzet, het tijdwaarnemen, het rijden naar soms 
verre uitwedstrijden en het stimuleren van hun kinderen om te gaan handballen. 
 
Ik wens iedereen een prettige vergadering toe en we gaan gezien het drukke programma snel verder. 
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Bijlage B: Scheidsrechters 
 
Scheidsrechters. Elk jaar is het hetzelfde verhaal eigenlijk. We zijn maar met weinig man die alle 
wedstrijdjes moeten fluiten. Dit jaar is het wederom uitgedund. Gelukkig willen Jan en Geert nog 
enkele wedstrijdjes fluiten. Het grootste probleem, wie kan de DS1 fluiten? Mirjam en ik, maar 
momenteel staan we beide al 10x ingepland in de 1e helft zaal (5 thuis-weekenden). Ikzelf val af, 
moet Mirjam dit dan doen? Terwijl we ook nog een A&B-jeugd hebben. Kayleigh gaat het gelukkig 
goed af, ook zij staat er al 9x op. Het wordt een uitdaging onze DS1-wedstrijden te voorzien van een 
scheidsrechter. Het is een landelijk probleem waar alle verenigingen mee te maken hebben. 
Sommige verenigingen verplichten daarom de oudere teams om enkele wedstrijden te fluiten. Wij 
als H.V.M willen dit niet, verplichtingen vindt niemand leuk. We hebben altijd gezegd zolang we het 
kunnen met ons groepje, houden we het zo. Helaas is er al jaren weinig tijd om scheidsrechters te 
zoeken en op te leiden. Dit kost namelijk extra tijd, maar die tijd is er niet: er is ook een ander leven 
buiten H.V.M. Daarbij zijn we hard nodig de andere teams te voorzien van begeleiders. Persoonlijk 
neigt dit steeds meer naar het "ik-moet-want-wie-doet-het-anders". Het leuke-vrijwillig-
scheidsrechter-zijn is zo leuk niet meer, alstoen wanneer ik eraan begon. Als "iedereen" een 
wedstrijdje zou fluiten, blijft het voor iedereen leuk. Helaas hebben we dit jaar geen F, om de jongste 
jeugd (Amélie) mee te laten starten. Gelukkig wilde Xenia een paar wedstrijdjes van de E fluiten, 
waar Kayleigh of ik naast zullen staan. Dus lijkt het je leuk om een wedstrijdje te fluiten, meldt je aan 
bij mij. Dan kijken we samen wat mogelijk is. Je zult zien dat "scheidsrechter-zijn" leuk is. Het is 
prachtig te zien hoe kleine spelertjes groeien in hun spel. Ik zie het altijd als een uitdaging om ervoor 
te zorgen dat de spelers een lekkere pot kunnen spelen, want de scheidsrechter heeft daar immers 
grote invloed op. Niet alleen bij de scheidsrechters, maar de gehele vereniging kan pas goed draaien 
als er vrijwilligers zijn. Vele handen maken licht werk, zeggen ze dan. Echter geldt dit momenteel niet 
voor H.V.M. Dat maakt het zorgelijk en onzeker over het voortbestaan van H.V.M: een mooie kleine 
vereniging dat al ruim 40 jaar bestaat. Laten we dit zo houden en samen de vereniging voortzetten. 
Als laatste wil ik een schout-out doen richting Mirjam. Grotendeels dankzij haar staat H.V.M nog. 
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Bijlage C: Vrijwilligersoverzicht

 

versie d.d.: 28-8-2020

1 vacature 3 vacatures 1 vacatures 1 vacatures 6 vacatures 
(trainingsgroepen)

meerdere vacatures

1 Alexandra van Vliet 1 Mirjam van Dongen 
(ledenadministratie)

1 Ton Buijnsters 1 Rachel van Gennip 1 Shirley Thijssen 1a Mirjam van Dongen 1 Mirjam van Dongen 16% 1 Astrid Schoones

2 Mirjam van Dongen 2 Steffi v.d. Maden 
(scheidsrechters)

2 Ron van Bragt 2 Annette de Rijcke 2 Annemarie v.d. Heijden 1b Freddie van Ginneken 2
Steffi v.d. Maden

28% 2 Xenia van Fessem

3 Ton Buijnsters 3a Edwin Slomp 2 Tinie van Vuuren 3 Kayleigh Loeve 19%
4 Patricia Wilthagen 3b Francoise Segers 3a Amelie van Bragt 4 Xenia van Fessem 5%

4 Barrie van Zundert 3b Selina Schuller
5a Ron van Bragt 3c Sabine Franken
5b Bianca de Groot 4 Mirjam van Dongen niet HVM-leden
6a Kees Nuijten 5a Martijn Bogaers 5 Jan Flipsen 7%
6b Annemarie v.d. Heijden

5b Barrie van Zundert
6

Geert Flipsen
9%

7a Freddie van Ginneken
6 Shirley Thijssen

7
Boaz van Vliet

16%

7b Mirjam van Dongen
8a Saskia Lips
8b Sabine Franken

Scheidsrechters

42 wedstrijden (1e 
halfjaar)

Bestuur

5 personen

TC

5 personen

Coaches

8 teams
(8-16 personen)

Trainers

12 trainingsgroepen
(12-24 personen)

Sponsorcommissie

3 personen

Activiteitencommissie

3-5 personen

Materiaalcommissie

2 personen



NHV-contributie per leeftijdscategorie

lidmaatschap NHV
teambijdrage
breedtesport * verzekering lidmaatschap NHV

teambijdrage
breedtesport

verzekering 
(afgerond) totaal NHV

verschil 
tov 
senioren 
**

F-jeugd (<8 jaar) 7,00€                      128,00€                  40,80€                    7,00€                      16,00€                    14,13€                    38,00€                    -62,00€     
E-jeugd (9-10 jaar) 12,00€                    191,00€                  40,80€                    12,00€                    21,22€                    14,13€                    48,00€                    -52,00€     
D-jeugd (11-12 jaar) 13,00€                    382,00€                  40,80€                    13,00€                    38,20€                    14,13€                    66,00€                    -34,00€     
C-jeugd (13-14 jaar 18,00€                    382,00€                  40,80€                    18,00€                    38,20€                    14,13€                    71,00€                    -29,00€     
B-jeugd (15-16 jaar) 18,00€                    508,00€                  40,80€                    18,00€                    50,80€                    14,13€                    83,00€                    -17,00€     
A-jeugd (17-18 jaar) 18,00€                    508,00€                  40,80€                    18,00€                    50,80€                    14,13€                    83,00€                    -17,00€     

Senioren (>18 jaar) 22,00€                    636,00€                  40,80€                    22,00€                    63,60€                    14,13€                    100,00€                  -€          

Midweeks 22,00€                    191,00€                  40,80€                    22,00€                    19,10€                    14,13€                    56,00€                    -44,00€     

De opbouw van de NHV-contributie is met ingang van seizoen 2020-2021 gewijzigd. Vanaf dit seizoen wordt er een teambijdrage per competitie bepaald en niet 1 teambijdrage voor het hele seizoen (zoals in 2019-2020 werd gedaan).
Daarnaast wordt de collectieve ongevallenverzekering in het lidmaatschapbedrag per lid meegenomen (voorheen was dit apart)

lidmaatschap NHV

teambijdrage
veld najaar
breedtesport *

teambijdrage
zaal
breedtesport *

teambijdrage
veld voorjaar
breedtesport *

totale 
teambijdrage verzekering lidmaatschap NHV

teambijdrage
veld najaar
breedtesport

teambijdrage
zaal
breedtesport

teambijdrage
veld voorjaar
breedtesport

verzekering 
(afgerond) totaal NHV

F-jeugd (<8 jaar) 6,00€                      10,00€                    150,00€                  10,00€                    170,00€                  40,00€                    6,00€                      1,25€                      18,75€                    1,25€                      20,00€                    48,00€                    -61,00€     
E-jeugd (9-10 jaar) 11,00€                    16,00€                    240,00€                  16,00€                    272,00€                  40,00€                    11,00€                    1,78€                      26,67€                    1,78€                      20,00€                    62,00€                    -47,00€     
D-jeugd (11-12 jaar) 12,00€                    24,00€                    360,00€                  24,00€                    408,00€                  40,00€                    12,00€                    2,40€                      36,00€                    2,40€                      20,00€                    73,00€                    -36,00€     
C-jeugd (13-14 jaar 17,00€                    28,00€                    420,00€                  28,00€                    476,00€                  40,00€                    17,00€                    2,80€                      42,00€                    2,80€                      20,00€                    85,00€                    -24,00€     
B-jeugd (15-16 jaar) 17,00€                    32,00€                    480,00€                  32,00€                    544,00€                  40,00€                    17,00€                    3,20€                      48,00€                    3,20€                      20,00€                    92,00€                    -17,00€     
A-jeugd (17-18 jaar) 17,00€                    36,00€                    540,00€                  36,00€                    612,00€                  40,00€                    17,00€                    3,60€                      54,00€                    3,60€                      20,00€                    99,00€                    -10,00€     

Senioren (>18 jaar) 21,00€                    40,00€                    600,00€                  40,00€                    680,00€                  40,00€                    21,00€                    4,00€                      60,00€                    4,00€                      20,00€                    109,00€                  -€          

Midweeks 21,00€                    32,00€                    480,00€                  32,00€                    544,00€                  40,00€                    21,00€                    3,20€                      48,00€                    3,20€                      20,00€                    96,00€                    -13,00€     

Toelichting:
De teambijdragen zijn voor het hele team en die hebben we vertaald naar 1 lid. Hiervoor gaan we uit dat een team uit 10 spelers bestaat, m.u.v. de E (9 personen) en F (8 personen).
Verzekering: de bestuursverzekering (€ 40,00) wordt opbouwend meegenomen in het NHV bedrag, voor 19-20 was dat 33% en voor 20-21 50%. De resterende € 0,80 is een bedrag per lid, welke vanaf 20-21 in het lidmaatschap is meegenomen

** De kolom verschil t.o.v. senioren geeft aan hoeveel het bedrag van deze leeftijdscategorie afwijkt (- wil zeggen lager) van het bedrag van de senioren

lidmaatschap NHV

teambijdrage
veld najaar
breedtesport *

teambijdrage
zaal
breedtesport *

teambijdrage
veld voorjaar
breedtesport *

totale 
teambijdrage verzekering lidmaatschap NHV

teambijdrage
veld najaar
breedtesport

teambijdrage
zaal
breedtesport

teambijdrage
veld voorjaar
breedtesport

verzekering 
(afgerond) totaal NHV

F-jeugd (<8 jaar) -1,00€                     42,00€                    -0,80€                     -1,00€                     42,00€                    -0,80€                     41,00€                    
E-jeugd (9-10 jaar) -1,00€                     81,00€                    -0,80€                     -1,00€                     81,00€                    -0,80€                     80,00€                    
D-jeugd (11-12 jaar) -1,00€                     26,00€                    -0,80€                     -1,00€                     26,00€                    -0,80€                     25,00€                    
C-jeugd (13-14 jaar -1,00€                     94,00€                    -0,80€                     -1,00€                     94,00€                    -0,80€                     93,00€                    
B-jeugd (15-16 jaar) -1,00€                     36,00€                    -0,80€                     -1,00€                     36,00€                    -0,80€                     35,00€                    
A-jeugd (17-18 jaar) -1,00€                     104,00€                  -0,80€                     -1,00€                     104,00€                  -0,80€                     103,00€                  

Senioren (>18 jaar) -1,00€                     44,00€                    -0,80€                     -1,00€                     44,00€                    -0,80€                     43,00€                    

Midweeks -1,00€                     353,00€                  -0,80€                     -1,00€                     353,00€                  -0,80€                     352,00€                  

seizoen 19-20 (jaarbedragen) seizoen 19-20 (jaarbedragen PER LID)

seizoen 20-21 (jaarbedragen) seizoen 20-21 (jaarbedragen PER LID)

verschil 2020-2021 t.o.v. 2019-2020 seizoen 19-20 (jaarbedragen PER LID)


