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1. Bestuurszaken 

 
Samenstelling bestuur 2021 
 
Vice Voorzitter:  
Mirjam van Dongen 
Secretaris:  
Alexandra van Vliet 
Penningmeester:  
Mirjam van Dongen 
Algemene zaken:  
Patricia Wilthagen 
Ton Buijnsters (t/m sept 2021) 
Monique van Ginniken (sept t/m nov 2021) 
 
Overige commissies 
 
Technische commissie 
Voorzitter:  
Commissieleden:  
Kayleigh Loeve  
Kim van Gils (wedstrijdsecretariaat) 
Steffi v/d Maden (contactpersoon scheidsrechters) 
Mirjam van Dongen (ledenadministratie) 
Annette de Rijcke (algemeen TC lid) 
Sylvia Mureau (spelregelbewijs) 
 
Sponsor-en PR-commissie: 
Ton Buijnsters (t/m sept 2021) 
Ron van Bragt (t/m sept 2021) 
 
Activiteiten commissie 
Rachel van Gennip 
Annette de Rijcke 
 
Materiaal beheerder: 
Astrid Schoones (t/m mei 2021) 
Xenia van Fessem 
 
Kersthandbaltoernooi: 
Harry Gouverneur 
Steffi van der Maden 
Frans van der Maden 
Kim van Gils 
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Website en Facebookaccount  
Patricia Wilthagen 
 
 
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 
 Corona 
 Overige zaken  

 
Activiteiten en bezigheden bestuur: 
Wederom een jaar gedomineerd door Corona. In het voorjaar was binnen in de zaal trainen 
niet mogelijk. Gelukkig hebben we op vrijdagavond gebruik mogen maken van de 
hockeyvelden om nog een aantal trainingen te kunnen verzorgen. In mei hebben we de 
zaaltrainingen kunnen hervatten maar nauwelijks wedstrijden kunnen spelen. Deze zijn 
eigenlijk na de zomer pas weer opgestart.  
 
I.h.k.v onze samenwerking met Fysiomore hebben zij medische keuringen en sporttesten 
afgenomen bij onze leden.  
 
De samenwerking met HMC is tijdelijk gestopt. We hebben geen leden meer die deel uit 
kunnen maken van het divisieteam. We houden contact met HMC, zodat we in de toekomst 
leden, die ambitie en capaciteit hebben om op dit niveau te spelen, de mogelijkheid bieden 
hierbij aan te sluiten.  
 
Activiteiten hebben wederom geen doorgang kunnen vinden dit jaar. Dit is erg jammer 
want we merken dat dit ten koste gaat van het aantrekken van nieuwe leden en het contact 
met elkaar.  
 
Financieel hadden we een meevaller door tegemoetkoming van de Gemeente in de kosten 
van de zaalhuur. Hierdoor hebben wij onze leden een kwartaal vrij kunnen stellen van het 
betalen van contributie, hebben we geen contributieverhoging voor komend jaar door 
hoeven voeren en hebben we onze sponsoren een jaar vrijgesteld van betaling.  
 
We hebben onze HVM-nieuwsbrief geïntroduceerd. Deze zal 4x per jaar verschijnen. 
Onze bakker actie met Bakker Curt en Heidi van der Westen was een groot succes. 
 
We kijken er met z’n allen nu echt enorm naar uit om in 2022 weer te gaan knallen en weer 
terug te kunnen naar hoe het hoort te zijn. 
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2. Leden 

Ledenaantal per 31-12-2021 = 101 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 
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 -15 
31-12-2020 110 -10 
31-12-2021 101 -9 

 
Contributie:  
 
  Per jaar Per kwartaal 
F-jeugd < 9 jaar € 231,00 1 x € 48,00 en 3 x € 61,00 
E-jeugd 9 – 10 jaar € 234,00 1 x € 65,00 en 3 x € 56,25 
D-jeugd 11 – 12 jaar € 237,00 1 x € 83,00 en 3 x € 51,25 
C-jeugd 13 – 14 jaar € 240,00 1 x € 97,00 en 3 x € 47,75 
B-jeugd 15 – 16 jaar € 279,00 1 x € 105,00 en 3 x € 58,00 
A-jeugd 17 - 18 jaar € 282,00 1 x € 114,00 en 3 x € 56,00 
Senioren 18 jaar en ouder € 336,00 1 x € 126,00 en 3 x € 70,00 
Midweeks Recreanten € 279,00 1 x € 109,00 en 3 x € 56,75 

 
Inschrijfgeld 5 t/m 17 jaar € 2,50 
Inschrijfgeld 18 jaar en ouder € 5,00 

 
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 € 97,02 1 x € 40,00 en 3 x € 19,00 
E-jeugd 9 – 10 jaar € 98,28 1 x € 50,00 en 3 x € 16,10 
D-jeugd 11 – 12 jaar € 99,54 1 x € 50,00 en 3 x € 16,52 
C-jeugd 13 – 14 jaar € 100,80 1 x € 60,00 en 3 x € 13,60 
B-jeugd 15 – 16 jaar € 117,18 1 x € 70,00 en 3 x € 15,73 
A-jeugd 17 - 18 jaar € 118,44 1 x € 70,00 en 3 x € 16,15 
Senioren 18 jaar en ouder € 137,76 1 x € 80,00 en 3 x € 19,25 
Midweeks Recreanten € 106,02 1 x € 70,00 en 3 x € 12,00 
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3. Deelname competitie 

 
Zaalcompetitie 2021-2022 
8 teams: 

o 1 dames senioren  
o 1 dames recreanten 
o 1 dames A-jeugd  
o 1 dames B-jeugd 
o 1 dames C-jeugd  
o 1 jongens C-jeugd 
o 1 gemengd E-jeugd 

 
Veldcompetitie 2021-2022 
7 teams: 

o 1 dames senioren  
o 1 dames A-jeugd  
o 1 dames B-jeugd 
o 1 dames C-jeugd  
o 1 jongens C-jeugd 
o 1 gemengd E-jeugd 
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4. Trainers, begeleiders en coaches  

 
Alle teams zijn voorzien van coaches, trainers en begeleiders. Zie ook de ledenlijsten. 
 
Trainingstijden 2021-2022 
 

 
Alle trainingen vinden plaats in de Amerhal. 
Tijdens de vakantie vinden er geen trainingen plaats. 

 
  

Team   Trainer Coach 

Dames 1 DS1    

Woensdagavond - grote zaal 20.30 tot 22.00 uur Shirley Thijssen Shirley Thijssen 

Recreanten      

Woensdagavond - grote zaal 20.30 tot 22.00 uur Shirley Thijssen Annemarie van der Heijden 

Dames A1  DA 1    

Maandagavond - grote zaal 19:00 tot 20:30 
Barrie van Zundert 
Francoise Segers 

Barrie van Zundert 
Francoise Segers 

Woensdagavond - grote zaal 19:15 tot 20:30 Barrie van Zundert 
Barrie van Zundert 
Francoise Segers 

Dames B1 DB 1   

Maandagavond - grote zaal 19.00 tot 20.30 uur Tinie Van Vuuren 
Ron van Bragt 
Bianca de Groot 

Woensdagavond – grote zaal 19.15 tot 20.30 uur Ron van Bragt 
Edwin Slomp 

Ron van Bragt 
Bianca de Groot 

Dames C1 DC 1   

Maandagavond – grote zaal 18.00 tot 19.00 uur Mirjam van Dongen 
Freddie van Ginneken 

Mirjam van Dongen 
Freddie van Ginneken 

Woensdagavond – grote zaal 18.00 tot 19:15 uur Mirjam van Dongen 
Freddie van Ginneken 

Mirjam van Dongen 
Freddie van Ginneken 

Jongens C1 HC1   

Maandagavond -grote zaal 18.00 tot 19.00 uur 
Nikki van Groessen 
Mark Weterings 

Kees Nuijten 
Ron van Bragt 
Annemarie van der Heijden 

Woensdagavond – grote zaal 18.00 tot 19.00 uur Nikki van Groessen 
Dennis Ripzaad 

Kees Nuijten 
Ron van Bragt 
Annemarie van der Heijden 

Gemengd E(+F) E1   

Woensdagavond - kleine zaal 17:00 tot 18:00 Sabine Franken 
Sabrina Jaspers 
Kayleigh Loeve 
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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. 
 
 
Scheidsrechters: 

o Steffi v/d Maden  
o Mirjam van Dongen 
o Kayleigh Loeve 
o Xenia van Fessem 
 

Jeugdscheidsrechters: 
o Boaz van Vliet 
o Amélie van Bragt 
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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.  
 
Voor de competitie 
Helaas hebben we dit jaar maar op een beperkt aantal zondagen een wedstrijd kunnen 
spelen. Gelukkig hebben we hierin compensatie vanuit de Gemeente mogen ontvangen. 
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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. Helaas was de opbrengst dit jaar 
een stuk minder dan de jaren ervoor. 
 
Rabo-clubsupport 
We hebben hier een mooie financiële bijdrage uit ontvangen. Helaas hebben we deze 
i.v.m. Corona nog niet in kunnen zetten. Maar deze zal komend seizoen wederom 
gebruikt gaan worden voor het Kersthandbaltoernooi of een ander mooi doel.  
 
Bakkeractie kerst i.s.m. Bakkerij Curt en Heidi van der Westen 
Tijdens de kerst hebben we i.s.m. Bakkerij Curt en Heidi van der Westen een succesvolle 
bakker actie georganiseerd. Onze leden hebben aan familie en vrienden heerlijke 
lekkernijen verkocht en hier hebben we een bedrag van €520,- aan overgehouden. 
 
 
 
 
Onze sponsoren en samenwerkingspartners zijn: 

 Café-bar Amerhal 
 Jense Machine Service 
 Brenders Asperges 
 Avo Bouw 
 Botenverhuur Diepstraten 
 Fortune Coffee 
 Kwekerij de Groot 
 Partytent Verhuur 
 Drukkerij en Vakhandel EMSI 
 Van Meerwijk Notarissen 
 Van der Pluijm Raamsdonksveer 
 Oculenti 
 Sporttief 
 Fa. Th. Smits en Zn 
 Streekkoken 
 PS van Seeters 
 Aannemersbedrijf Zwaluwe Bouw 
 Keurslagerij de Wijs 
 Fysiomore 
 Sicom 
 Bakkerij Curt en Heidi van der Westen 
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8. Tenslotte 
 
Het blijft jammer dat we elkaar wederom niet veel hebben kunnen treffen in 2021. Als blijk 
van waardering hebben we alle leden in de zomer een bidon cadeau gedaan en alle 
vrijwilligers en sponsoren een kleine attentie gegeven met de kerstdagen. 
 
 
Het aantal vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Nieuwe vrijwilligers blijven van harte 
welkom bij onze club. We hebben behoefte aan nieuwe energie en inzichten. Als we 
allemaal een steentje bijdragen kunnen we onze mooie vereniging in stand houden.  
 
 
Het bestuur van H.V.M 
 
 


