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“Concept’ Notulen Jaarvergadering 9 december 2019 
 
Aanwezig: Ereleden, leden, ouders en vrijwilligers (bijlage: aanwezigheidslijst) 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 
2. Notulen vorige vergadering 26-11-2018 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

3. Jaarverslag secretaris 2018/2019 
Het verslag is besproken. Aanvullend aan het verslag is het volgende besproken: 

 De Technische Commissie geeft aan dat 2 leden stoppen en dat ze nieuwe leden 
zoeken. 

 
Vragen vanuit de genodigden: 

 Een scheidsrechter geeft aan dat wij als vereniging voldoende 
bondsscheidsrechters leveren en dat we meer fluiten dan verplicht is. Er zijn 
verenigingen die een tekort hebben. Hij vraagt naar de mogelijkheid om elkaar te 
helpen tegen een vergoeding. Het bestuur zegt toe dit te gaan onderzoeken. 

 Een scheidsrechter verzoekt om alle begeleiders van de teams tenminste een 
Handbalmasterz diploma te laten behalen. Ook vraagt hij naar de mogelijkheid 
om ouders ook deel te laten nemen aan Handbalmasterz. De website is vrij 
toegankelijk. Het bestuur geeft aan dat dit verplicht is bij de begeleiding vanaf de 
C-jeugd en dat we gaan bekijken of we dit ook gaan doen bij de overige 
begeleiders en bij de ouders. 

 
4. Financieel verslag 2018/2019 

De voorzitter geeft een toelichting op de balans en de exploitatierekening waarna 
deze wordt goedgekeurd. 
 
Vraag vanuit de genodigden: 

 Een ouder vraagt naar de opbrengst van de moederdagactie. Vanuit de 
Jeugdkampcommissie wordt uitgelegd dat de gemaakte kosten van het kamp 
eerst van de opbrengst is afgehaald en dat het resterende bedrag naar de 
handbal is gegaan. 

 
5. Kascontrole en benoeming nieuwe kascommissie 

Sonja Roessink en Nathalie Kemper hebben de kascontrole gedaan en goedgekeurd. 
Ze zijn vanavond beide afwezig. Sonja heeft een mail met de bevindingen gestuurd 
naar het secretariaat en deze wordt voorgelezen.  
 
De kascommissie bestaat volgend jaar uit Nathalie Kemper en Marthe Geuyen, als 
reserve biedt Leonie Vloedgraven zich aan. 

 
6. Begroting 2019/2020 en contributievoorstel 

De begroting en het contributievoorstel worden toegelicht en aangenomen. 
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Vraag vanuit de genodigden: 

 Een leidster vraagt naar de mogelijkheid van studentenkorting. Het bestuur geeft 
aan dat we deze vraag meenemen in de volgende jaarvergadering.  

 
7. Bestuursverkiezingen 

Afredend en niet herkiesbaar 

 Erna Bloeme (handbaltechnische zaken)  

 René Cornellissen (algemene zaken)  

 Molly Miller (penningmeester)  

 Gea Oord (voorzitter) 
Voorgesteld als penningmeester: 

 Cindy Miener 
Voorgesteld als voorzitter: 

 Johan Middelkamp 
 
Alle aftredende bestuursleden worden bedankt met een bloemetje voor hun inzet van 
de afgelopen jaren en de nieuwe bestuursleden worden zonder tegenstemmen 
welkom geheten. Daarnaast blijven we op zoek naar nieuwe bestuursleden.  
 

8. Informatie over actuele zaken binnen de vereniging 
a. Het bestuur prijst de Handbalapp aan. Als speler, coach en scheidsrechter heb je 

deze app nodig, maar het is ook een handige app voor ouders en supporters. 
b. Zorg dat de jeugd met juist schoeisel op de Plakke speelt. De Plakke moet 

onderhoud hebben, de afvoer is momenteel niet goed. St. Dorpshuis gaat er 
binnenkort mee bezig. Voor het volgend seizoen moet het beter zijn. 

c. Er blijven veel gevonden voorwerpen in de sporthal liggen.  
d. Het bestuur geeft toelichting op de wet AVG (Privacywet). 

 
Vanuit de genodigden komen de volgende vragen: 

 Een begeleidster vraagt of er een mogelijkheid bestaat om alle meiden binnen te 
laten trainen en niet meer te trainen op de Plakke. Het bestuur geeft aan dat 
vanuit kostenoverweging de jongste jeugd nog op de Plakke traint. Deze vraag zal 
voor volgend jaar voor de begroting meegenomen worden. 

 Een trainster vraagt hoe het zit met trainen voor de Beach Handball. Het bestuur 
geeft aan dat er met Nieuw Heeten een afspraak is gemaakt, daar kan getraind 
worden. Met de Jeugdcommissie is afgesproken dat zij dit gaan coördineren. Het 
bestuur heeft dan wel als voorwaarde gesteld dat de huur van de Plakke of de 
zaal op tijd afgezegd moet worden. 

 Er wordt gevraagd of we de gevonden voorwerpen niet een keer kunnen melden 
in het dorpskrantje? Het bestuur geeft aan dit te zullen doen.  

 Een scheidsrechter vraagt: Hoe zit het met VOG-verklaringen? Het bestuur geeft 
aan dat alle actieve trainers, begeleiders en coaches van 18 jaar of ouder een 
VOG-verklaring hebben ingeleverd.  

 
9. Duurzaamheid 

Als handbalvereniging zijn we ambassadeur van duurzaamheid. Hiertegenover staat 
een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Omdat de landelijke opbrengst 10% minder 
is, ontvangen wij ook 10% minder subsidie. Als ambassadeur moeten we wel allerlei 
duurzaamheidinitiatieven uitvoeren.  
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De vergadering wordt gevraagd naar ideeën. Tussentijds mogen ideeën altijd gemeld 
worden. Tijdens de vergadering worden de volgende ideeën ingebracht:  

 Een scheidsrechter vraagt waarom we niet stoppen met de actie ‘Sponsorkliks’. 
Hij is van mening dat we internetaankopen niet moeten stimuleren en dat we 
plaatselijke sponsoren meer aandacht moeten geven. Het bestuur zegt toe deze 
actie onder de loep te nemen. 

 Een lid van de Technische Commissie vraagt naar de mogelijkheden van 
zonnepanelen. Het bestuur geeft aan dat en het dak van de hal niet geschikt is en 
dat wij als Handbalvereniging geen eigenaar zijn van de hal. 

 Een scheidsrechter haalt de mogelijkheid van afval scheiden aan. Het bestuur zal 
dit meenemen naar de gebruikersraad van ‘de Veldkamp’. 

 
10. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag komen de volgende vragen. 

 De hoofdtrainer heeft gevraagd of er geen mogelijkheid bestaat om een 
touwladder op de vloer te laten spuiten. Deze vraag is al meegenomen naar de 
gebruikersraad en niet toegekend door het bestuur van St. Dorpshuis. 

 Een begeleidster vraagt naar de mogelijkheid om een kleine diepvries in 
beheerderruimte voor coolpacks. Zij heeft momenteel geen coolpacks in de 
teamtas. Het bestuur geeft aan elk teams coolpacks in de tas heeft en dat het 
aangegeven kan worden als je nieuwe nodig hebt. De mogelijkheid van een 
diepvries wordt meegenomen naar de gebruikersraad van ‘de Veldkamp’. 

 Het vrijwilligerssecretariaat vraagt alle commissies om wisselingen binnen de 
commissies of begeleiders door te geven. Het is de laatste tijd meermalen 
gebleken dat de lijst niet compleet is. 

 Een erelid geeft aan dat er weinig leden zijn op deze vergadering en vraagt hoe 
de leden geïnformeerd worden over belangrijke onderwerpen. Het bestuur geeft 
aan dat er teamgesprekken zijn aan het begin van het seizoen met het bestuur. 
Bij de jeugdteams zijn ook de ouders en de Jeugdcommissie aanwezig.  

 Een Leider vraagt waarom er wel keeperstraining wordt aangeboden bij dames 1, 
2 en bij de C1 en niet voor de keepers van A1 en B1? De Technische Commissie 
geeft aan dat de keeperstrainer wel gevraagd is om dit te doen, maar dat hij 
aangeeft dat er teveel verschil tussen zit en dat het hem teveel tijd kost. Ze zijn 
ook nog steeds op zoek naar een keeperstrainer voor A1/B1. 

 Een scheidsrechter vraagt of we externe scheidsrechters meer waardering 
kunnen geven. Voor de wedstrijd worden ze nog wel welkom geheten. Na de 
wedstrijd moeten ze snel weg, anders is de zaal op slot. Is er geen mogelijkheid 
om de teams beschikking te geven over een tray sportdrank die ze na afloop aan 
de scheidsrechter kunnen geven? Deze vraag wordt meegenomen in het bestuur. 
Het bestuur heeft onlangs al onze begeleiders, jeugdspelleiders, scheidsrechter 
en de tafeldienst bezetting een mail hierover gestuurd. 

  
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 
 
Afvalscheiding 
Na afloop van de vergadering geeft de heer Vloedgraven van de gemeente 
Hellendoorn een presentatie over afvalscheiding. 
 


