
 
 
 
 
 

Opening 
Mirjam opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Zij houdt een kort openingswoord. 
De opkomst is helaas erg laag. Slechts 8 mensen zijn, buiten het bestuur om, aanwezig. 
 
Lijst van aftredende bestuursleden: 

 2021 aftredend Ton. 

 2022 niemand als gevolg van bestuurswisselingen. 
 2023 aftredend Mirjam en Patricia. 

Monique van Ginniken stelt zich voor en er wordt ingestemd met het aanstellen van haar als nieuw 
lid van het bestuur. 
 
Ton neemt afscheid als lid van het bestuur en de sponsorcommissie. 
 
Goedkeuring notulen A.L.V 2-9-2020 
Mirjam licht de notulen van A.L.V van 2020 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 2020 en bij deze worden 
zij definitief goedgekeurd. 
 
Te bespreken punten 
- Jaarverslag Secretariaat 2020 

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 2020 hadden. Dat 
waren er 110. 10 minder dan in 2019 en dit is het derde jaar op rij dat het ledenaantal 
gedaald is. Het jaar 2020 werd gedomineerd door de Coronapandemie met alle gevolgen van 
dien. Het jaarverslag zal op de website geplaatst worden na de vergadering. 

- Financieel Jaarverslag 2020 

Mirjam licht het Financieel Jaarverslag toe. De grafieken en toelichting zijn vooraf gemaild 
naar alle leden.  

- Kascontrole 
Nidia van der Pluijm en Kitty Diepstraten hebben de kascontrole 2020 uitgevoerd. Geen 
bijzonderheden. De controle is akkoord. Nidia en Rachelle geven zich op om dit voor het jaar 
2021 te doen. Bedankt daarvoor. 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
 
Datum: Woensdag 29 september 2021 
Tijd:  20:30 uur 
Plaats:  Amerhal Made 
Genodigden: Alle leden van H.V.M 
Notulist: Alexandra van Vliet 



 
 

- Begroting 2021 incl. hiervoor voorgestelde bedragen 
Mirjam licht de begroting voor 2021 toe. Ook deze is voorafgaand aan de vergadering naar 
de leden gemaild. In 2020 waren de opbrengsten hoger dan de kosten omdat door Corona 
trainingen en wedstrijden grotendeels gestopt zijn. We hebben door compensatie van de 
Gemeente minder kosten gehad aan zaalhuur. In 2021 is dit beeld echter omgedraaid en zijn 
de verwachte kosten hoger dan de opbrengsten. Daar zijn een aantal redenen voor. Het 
bestuur heeft besloten onze sponsors in 2021 vrij te stellen van betaling, omdat zij in 2020 
geen profijt hebben gehad van hun sponsoring. Bovendien is er in het 2e kwartaal van 2021 
geen contributie in rekening gebracht, omdat we onze leden in de Coronatijd ook weinig 
hebben kunnen bieden. Voor het seizoen 2021-2022 is er om dezelfde reden geen 
contributieverhoging doorgevoerd. 
 

- Bijdragen van de commissies 

o Technische commissie:  
De technische commissie is na de ALV van 2020 uitgebreid en bestond voor seizoen 
2020-2021 uit: 

 Kayleigh Loeve: Wedstrijdwezen 
 Kim van Gils: Wedstrijdwezen 
 Steffi van der Maden: Scheidsrechterszaken 
 Xenia van Fessem: Materiaalbeheer 
 Mirjam van Dongen: Ledenadministratie 
 Annette de Rijcke: Algemeen lid 
 Sylvia Mureau: Spelregelbewijs 
 Debbie Slomp: Spelregelbewijs 

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. We hebben te weinig spelers om een F team te 
laten spelen. Zij spelen met de E-jeugd mee. Bij de C/D en de B-jeugd hebben we helaas door 
omstandigheden een team moeten laten vervallen. Om nieuwe leden te werven komt er in 
de herfstvakantie een “sportinstuif” in de Amerhal. En na de herfstvakantie zal ook de 
vriendjes/vriendinnetjestraining voor de jongste jeugd weer georganiseerd gaan worden. 
 
Xenia doet het materiaalbeheer na het vertrek van Astrid alleen. Zij wil er een nieuwe 
vrijwilliger bij om dit samen met haar op te pakken.  
 
Scheidsrechters: Wij zitten nog steeds niet ruim in onze scheidrechters. Vanuit de jeugd 
komen er een aantal bij, die begeleid worden door Steffi.   

Samenwerking H.M.C: Voor het seizoen 2021-2022 hebben wij geen associatieteam. 
Uiteindelijk zouden wij 1 lid in de associatie hebben maar haar is aangeraden lid te worden 
van HMC, omdat het voor ons niet haalbaar is om voor 1 persoon de associatie in stand te 
houden. We hebben de samenwerking nog niet opgezegd en houden voorlopig de deur open 
voor de jongere talenten, die er eventueel aan zitten te komen. We bekijken de situatie per 
seizoen. 



o Activiteitencommissie:  Rachel geeft aan dat er in 2020 weinig activiteiten hebben 
plaatsgevonden als gevolg van Corona. Grote Clubactie, Rabo-clubsupport hebben 
wel plaatsgevonden en gelukkig hebben we een Pietentraining kunnen organiseren 
aan het eind van het jaar. Het familietoernooi staat voor komend seizoen zeker op 
het programma.  

o PR en sponsoring: Ton geeft een update over de activiteiten van de 
sponsorcommissie. Ook hier hebben we in 2020 minder kunnen doen dan voorzien. 
Momenteel loopt er een flessenactie bij de Supercoop en er zal een verkoopactie in 
samenwerking met Bakker Curt en Heidi van der Westen opgezet gaan worden. 
Helaas hebben zowel Ton als Ron besloten de sponsorcommissie te verlaten, zodat 
deze nu onbemand is. De heren zijn nog wel beschikbaar voor vragen van nieuwe 
vrijwilligers. En evt. bereid bij georganiseerde activiteiten te ondersteunen.  

o Website/Facebook 
Patricia geeft een update over de pr-activiteiten van H.V.M. Zij beheert de website 
van H.V.M. en profileert H.V.M. op “Wij zijn Drimmelen” en in “het Carillon” 
Momenteel loopt de actie van de Raboclubsupport.  
Geopperd wordt om ook andere social mediakanalen zoals Tiktok en Instagram te 
gaan gebruiken om nieuwe leden en vrijwilligers te werven.  
Patricia zal kijken wat hier de mogelijkheden in zijn. 
 
 
 
 

- Aanpassing statuten i.h.k.v. Wet Bestuur & Toezicht (WBTR) 
De Wet Bestuur & Toezicht is ingesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid en verplicht 
verenigingen om over een aantal bestuurszaken nogmaals na te denken. Veel zaken zijn bij 
H.V.M. al goed geregeld en vastgelegd maar er is één punt dat we aan moeten passen in de 
statuten en waar we goedkeuring van de A.L.V voor nodig hebben. Dat is “de 
beslissingsbevoegdheid bij afwezigheid van alle bestuursleden”. Wij als bestuur willen 
voorstellen deze bevoegdheid bij de kascontrolecommissie weg te leggen.  
 
De A.L.V gaat akkoord.  

 
- Rondvraag 

Barrie geeft aan dat de luchtbehandeling in de sporthal niet goed is.  
Mirjam zal dit opnemen met Anton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Vacatures 
Helaas zijn er door het stoppen van een aantal leden en vrijwilligers weer een aantal vacatures 
ontstaan en is de sponsorcommissie momenteel onbemand. 
Wij zijn op zoek naar: 

 Bestuurslid (algemeen of voorzitter) 
Samen met de andere bestuursleden de vereniging leiden, verenigingsbeleid 
bepalen/uitvoeren. 

 Commissielid materiaalbeheer 
Samen met Xenia zorgdragen voor de tenues (reparatie/vervanging kapotte of te kleine 
shirts/broeken, verdeling tenuetassen begin seizoen). 

 Commissieleden sponsorcommissie 
Je gaat samen zorgdragen voor het beheer van de sponsorportefeuille (beleid 
bepalen/uitvoeren, onderhouden contacten sponsoren, nieuwe sponsoren zoeken, 
sponsoracties) 

Als je meer informatie wilt of interesse hebt om één van bovenstaande taken op te pakken, meld je 
dan bij het bestuur. 

- Afscheid Ton 
We nemen met een kleine attentie en applaus afscheid van Ton Buijnsters. Ton, bedankt voor je 
inzet voor onze vereniging de afgelopen jaren.  
Sluiting vergadering 
Mirjam bedankt alle aanwezigen voor hun komst en feedback en sluit de vergadering. 


