
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

Algemene Ledenvergadering 

We waren met 21 (ouders van) leden aanwezig op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 april. Heel 

fijn dat we met z'n allen konden brainstormen over hoe we de toekomst van de vereniging zien! Een aantal 

van de ideeën waar we meteen mee aan de slag zijn gegaan: 

• Vrijwilligerspoule. 

Op deze avond is maar weer eens gebleken dat vele handen licht werk maken. Waar alle aanwezigen 

enthousiast over werden is het plan om de taken inzichtelijk te maken die komen kijken bij het draaiende 

houden van onze vereniging. Bijvoorbeeld: 

○ plaatsen/beheren van social media posts op onze kanalen 

○ contact met Fysiomore over onder andere de speed-en behendigheidstesten die zij ons aanbieden 

○ kascontrole (moet 1 keer per jaar gebeuren door 2 mensen) 

Actie: we maken een overzicht van alle incidentele en structurele taken in een app. In die app 

(bijvoorbeeld https://taakie.nl/ of HandbalNL)  kunnen de taken makkelijk worden gedeeld en kan 

iedereen die wil daarop reageren.  

Wil jij alvast laten weten dat je je in wilt zetten voor de vereniging? Laat het dan zeker weten aan 

Alexandra van Vliet via info@hvmade.nl! 

• Opleiden van scheidsrechters.  

Er is een tekort aan scheidsrechters binnen de vereniging. We gaan trainingsavonden organiseren voor de 

leden van de B, DS1 en DSmidweeks. Dat zijn 43 leden in totaal die dan het fluiten van de wedstrijden van de E 

en D voor hun rekening gaan nemen. Door het zo te verdelen is het voor iedereen goed te doen, dan is het 

zelfs mogelijk om in duo's te fluiten. Na de trainingsavond en cursus jeugdscheidsrechter wordt iedereen 

ingedeeld. De betreffende leden zijn eerder deze week geïnformeerd. 

Iedereen die verder geïnteresseerd is in de mogelijkheden om opgeleid te worden is van harte welkom en kan 

voor meer informatie terecht bij: Steffi van der Maden steffivandermaden@gmail.com 06-51617843 

Sporttief 

Het schrijven 
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Nieuwsbrief H.V.M. mei ‘22 

In deze nieuwsbrief lees je onder andere over een nieuwe sponsoractie met gave goodies en de voorbereiding 

voor het lustrumjaar: 45 jaar H.V.M. 

Wil je ergens op reageren met een tip, vraag of idee? Heel graag! Dat kan altijd via info@hvmade.nl of 

rechtstreeks bij degene die bij het artikeltje staat genoemd. 
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Hallo, iedereen die betrokken is bij Handbal Vereniging Made!  

 

 

Jaarlijks ontvangen we van sportzaak Sporttief uit de Nieuwstraat een 

sponsorbedrag. We hebben rondgevraagd wat de diverse teams nodig 

hebben en voor dit jaar besteden we het bedrag aan: 

nieuwe hesjes, vervanging jeugdballen, trainingsmaterialen zoals 

loopladder en springtouwen 

 Iedereen bedankt voor de ideeën! Een aantal daarvan nemen we mee naar 

het nieuwe seizoen/nieuwe te besteden bedrag. 

Mirjam van Dongen, penningmeester@hvmade.nl 06-48927189 
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• Sponsorcommissie. 

Na de ledenvergadering hebben Mark van Hulten en Ron van Bragt aangeboden om de sponsorcommissie 

van H.V.M. samen op te pakken. Zowel Mark als Ron hebben voorheen in de sponsorcommissie van HVM 

gezeten. Zij gaan de contacten met onze trouwe sponsors onderhouden en uiteraard op zoek naar nieuwe 

sponsors die onze vereniging een warm hart toedragen. Tevens gaan zij proberen met leuke acties en 

activiteiten de clubkas van H.V.M. aan te vullen.  

Heb je interesse om H.V.M. financieel te ondersteunen middels sponsoring of een activiteit? Neem dan contact 

op met Mark vanhultenmark@gmail.com 06-22495080 of Ron ron.van.bragt@ziggo.nl 06-52062875 

Bakkersactie en Albert Heijn My Club Store actie 

De bakkersactie in december was een groot succes. Veel leden hebben een bijdrage geleverd door een 

bestelling te plaatsen voor de heerlijke producten van Bakkerij Curt en Heidi van der Westen. Wij bedanken de 

organisatie en de familie van Bragt voor de gastvrijheid. 

  

De eerstvolgende actie van de sponsorcommissie staat op het programma voor september 2022. Albert Heijn 

organiseert voor alle verenigingen in Made een leuke actie waarbij je als vereniging kunt sparen voor diverse 

artikelen. Denk hierbij aan bidons, handdoeken en rugtassen, die worden voorzien van een H.V.M. logo en je 

eigen naam. Tevens steunt Albert Heijn voor ieder besteld artikel de clubkas van H.V.M. Wij houden jullie 

uiteraard op de hoogte van deze actie. 

• Lustrum 

In 2023 bestaat H.V.M. 45 jaar. De eerste plannen om dat te vieren zijn geopperd. Er zal een lustrumcommissie 

worden samengesteld die de feestelijkheden gaat regelen. 

 

 

 

Social media 

 

 

t het   

Social media maken we met z’n allen!  

 

Heb je een foto, oproep of andere tekst,  

dan kun je die altijd sturen naar webbeheer@hvmade.nl 
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Bestuur H.V.M. – toetreding Monique Eland 

In de Algemene Ledenvergadering ben ik voorgesteld als nieuw bestuurslid, daarom wil ik me in deze 

nieuwsbrief ook graag voorstellen aan jullie allemaal. 

Zelf ben ik verre van sportief, dus ik heb even moeten wennen aan het idee van deel uit te maken van een 

sportvereniging. 😉 En nu dat heeft kunnen indalen ben ik er klaar voor om me volop in te zetten!  

Met mijn man Dion en 2 dochters Gytha (10 jaar, zij is sinds een aantal maanden lid van H.V.M. en speelt in de 

E) en Kirsten van 9 jaar woon ik in de Zilverschoon in Made. 

Ik ben sinds 18 jaar werkzaam als manager binnen een werving-en selectiebureau voor artsen, 

verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Mijn waarden als leidinggevende en gesprekspartner voor 

klanten hoop ik ook te kunnen inzetten in het bestuurswerk; ik hecht veel waarde aan communicatie, het 

uitspreken van verwachtingen en het samen werken aan een goede sfeer & het behalen van gestelde doelen. 

We zijn allemaal vrijwilligers, dus het (sport)plezier staat wat mij betreft altijd voorop. 

Ik kijk ernaar uit om de komende tijd met jullie kennis te maken. Mocht je een tip, vraag, opmerking of wat-dan-

ook voor me hebben, aarzel niet om contact op te nemen: monique@eland-made.nl 06-53759784  
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