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“Concept’ Notulen ‘Online’Jaarvergadering 1 maart 2021 
 
Aanwezig: Ereleden, leden, ouders en vrijwilligers (zie presentielijst) 
 

1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij deze 
‘online’ vergadering. Alle genodigden hebben vooraf een chocoladereep ontvangen.  
 
De voorzitter vraagt of iemand bezwaar heeft dat de vergadering opgenomen wordt. 
We zullen de opname alleen gebruiken voor het notuleren. Er zijn hiertegen geen 
bezwaren. 
 
De voorzitter geeft vooraf een compliment aan alle commissies. Ondanks de 
Coronapandemie wordt er veel werk achter de schermen verricht. 
 
Aan het begin van de vergadering staan we eerst stil bij het overlijden van onze 
leidster van dames 1, Agnes Neulen. 

 
2. Notulen  en actiepunten vorige vergadering 9 december 2019 

 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Vanuit deze vergadering stonden de 
volgende actiepunten voor het bestuur open: 

 Bondsscheidsrechters regionaal uitlenen 
Veel verenigingen hebben een tekort aan bondsscheidsrechters. Wij hebben er 
momenteel voldoende. Regionaal uitlenen vinden we akkoord, maar wel op 
vrijwillige basis zonder vergoedingen. De scheidsrechters hebben onderling 
besloten dat Peter Ooms het afgelopen seizoen voor Nieuw Heeten heeft 
gefloten. 

 Handbalmasterz 
Het bestuur wil hier wel invulling aan geven, maar vanwege het coronavirus is dit 
nog niet ter sprake gekomen. Ook voor supporters is het goed om de 
handbalregels te kennen. 

 Gebruik Plakke voor trainingen 
Financieel is het ongeveer € 2.000 per jaar voordeliger dat onze jeugd ook op de 
Plakke traint. Bestuur heeft besloten dat we dit voort willen zetten. Daarnaast zijn 
we nu in de Coronapandemie blij, dat we een buitenaccomodatie hebben, waar 
we alsnog kunnen trainen.  

 Sponsorkliks 
Het bestuur heeft besloten dat we de actie Sponsorkliks voort blijven zetten. Onze 
eigen sponsoren hebben hier geen tot weinig hinder van. 

 Afval scheiden 
Dit onderwerp is meegenomen naar de gebruikersraad van de Veldkamp. Ze 
hebben beloofd dit bij hun op de agenda te plaatsen. 

 Diepvries in beheerdersruimte  
Deze is aangeschaft door de Veldkamp. 
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 Studentenkorting 
We hebben besloten om hier niet op in te gaan. Dit is qua administratie moeilijk 
uitvoerbaar. Er zijn ook voorbeelden studenten die erbij werken. Wel willen we 
individuele oplossingen zoeken voor speelsters die elders trainen en in het 
weekend bij ons willen blijven spelen. We vragen dan ook om zich bij het bestuur 
te melden, als dit van toepassing is. 

 
3. Jaarverslag 2019/2020 

 
Naast de presentatie is het volgende besproken: 

 Jeugdcommissie geeft aan dat ze nieuwe commissieleden zoeken. 

 De voorzitter geeft de jeugdcommissie een compliment voor het snel opzetten van 
Goalcha van afgelopen vrijdag voor onze jeugd. 

 Vanwege het coronapandemie hebben de jeugdspeelsters afgelopen jaar minder 
loten verkocht voor de Grote Clubactie. 

 De technische commissie doet een oproep voor train(st)ers en 
teambegeleid(st)ers. 

 De technische commissie gaat kijken of Walking Handball in Haarle opgezet kan 
worden. 

 De Technische Commissie vraagt de vergadering om een besluit te nemen om de 
jaarlijkse opzegtermijn te vervroegen van 1 maart naar 15 februari. Jaarlijks moet 
voor 1 april de teams al doorgegeven worden bij de NHV, daarom heeft de 
Technische Commissie weinig tijd voor de teamsamenstelling. De vergadering is 
unaniem akkoord. Met ingang van het seizoen 2021-2022 zal dit gehanteerd 
worden. 

 De Sponsorcommissie is ook op zoek naar nieuwe leden.  

 We zijn bezig met sponsorpakketten en hebben nu al 10 nieuwe hoofdsponsoren. 
Daar zijn we erg blij mee. We hadden dit gedurende het seizoen 2020-2021 willen 
aankondigen. Dit gaat in verband met corona niet lukken, ons doel is nu met 
ingang van het volgende seizoen met 100% Haarle naar buiten te treden. 

 De sponsorcommissie is samen met ons kledingbeheer en enkele speelsters 
bezig met nieuwe tenues, tassen, trainingspakken, jasjes en bidons. 

 De Arbitragecommissie geeft aan dat we veel complimenten hebben ontvangen 
voor onze verenigingsscheidsrechters die regionaal wedstrijden hebben gefloten 
voor de senioren(m.u.v. dames 1) en A-teams. 

 De meeste speelsters uit B1 zijn geslaagd voor de Handbalmasterz. 

 De PR-commissie is momenteel bezig om de website te updaten en probeert 
maandelijks een nieuwsbrief naar buiten te brengen. Ideeën hiervoor zijn welkom. 

 
4. Financieel verslag 2019/2020 

 
Cindy Miener heeft het penningmeesterschap van Molly Miller overgenomen. De 
opzet hebben we dit jaar vernieuwd. De voorzitter bedankt Molly Miller en Alwi 
Knobben voor hun hulp. 
 
Het financieel verslag wordt toegelicht door de voorzitter, we hebben een positief 
resultaat behaald. 
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5. Kascontrole en benoeming nieuwe kascommissie 
 
Nathalie Kemper en Marthe Geuyen hebben de kascontrole uitgevoerd en zijn 
akkoord. De vergadering verleend hierbij decharge aan de penningmeester en het 
bestuur. 

 
De kascommissie bestaat volgend jaar uit Marthe Geuyen, Leonie Vloedgraven en 
als reserve biedt Irma Tielbeke zich aan. 

 
6. Begroting 2020/2021 en contributievoorstel 

 
De begroting en het contributievoorstel worden toegelicht en aangenomen. 
 
Begroting 2020/2021 
Dit seizoen is qua begroting een bijzonder jaar. 

 De sponsorgelden die ontvangen zijn, betreffen nog het seizoen 2019-2020. Dit 
seizoen is er een nieuwe opzet, maar omdat we niet spelen is het bestuur van 
mening dit niet te gaan innen. Met ingang van het seizoen 2021-2022 zullen we 
de sponsorgelden van de nieuwe opzet gaan innen. 

 We hebben € 2500 subsidie van de provincie Overijssel en €1.000 van Plaatselijk 
Belang ontvangen voor het inrichten van de Veldkamp en activiteiten bij dames 1. 

 Een scheidsrechter geeft aan dat de bijdrage van St. Jeugdraad minder zal 
worden. 

 Een scheidsrechter geeft aan dat de Rabobank een aantal keer per jaar subsidies 
beschikbaar stelt voor specifieke aankopen. De voorzitter bedankt hem voor de 
tip. 

 
Contributievoorstel 
Vorig seizoen hebben we (voornamelijk vanwege Corona) een positief resultaat 
behaald van circa € 4.000. Het bestuur vraagt de vergadering om een akkoord te 
geven om dit terug te geven aan de leden. Hierdoor willen we in het seizoen 2020-
2021 een eenmalige korting op de contributie van 3 maanden geven. De vergadering 
gaat unaniem akkoord. 
 
Verder is het voorstel om de jaarlijkse contributie te handhaven. De vergadering gaat 
hiermee unaniem meeakkoord.  
 

7. Bestuurszaken 
 
De voorzitter geeft een compliment aan het huidige bestuur. Er wordt, net als bij de 
commissies, veel werk achter de schermen verricht. We gaan joviaal met elkaar om 
en de besluiten zijn constructief. De overige bestuursleden geven het compliment 
terug, dit komt ook door de gedrevenheid en enthousiasme van de voorzitter. 
 
Het bestuur is nog wel steeds op zoek naar versterking. Dit is een oproep aan 
iedereen. Je hoeft geen verstand te hebben van handbal. Alleen boerenverstand is al 
voldoende.  
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8. Informatie over actuele zaken 

 Het bestuur doet een oproep aan alle vrijwilligers. Als je in een commissie zit en je 
wilt stoppen, probeer dan eerst zelf voor een vervanger te zorgen. Lukt dit niet, 
meldt dit dan samen met de commissie bij het bestuur. Dan kan er gezamenlijk 
naar een oplossing gezocht worden. Dit geeft meer rust in de vereniging. 

 Het contract met de hoofdtrainer is verlengd. We zijn het afgelopen jaar ook 
erkend leerbedrijf geworden en hopen hiermee ook jonge trainers te kunnen 
stimuleren en niet afhankelijk te zijn van één trainer. 

 Onlangs is er een custerbijeenkomst geweest met de NHV en meerdere regionale 
handbalverenigingen. De NHV heeft ondanks de Coronapandemie goede 
initiatieven laten zien. We roepen de commissies op om actief hier op in te 
springen. Voorbeelden zijn stoeprandcompetitie, Gooi de bal door (Goalcha), 
Nederlands kampioenschap 4x4 voor D-jeugd. Ook wordt er, indien mogelijk, in 
april gestart met de alternatieve competitie. 

 Het is nog onduidelijk of het Jeugdkamp door kan gaan, vanwege Corona. 

 We hebben € 2.500 subsidie ontvangen om meer verbinding met de sporthal te 
krijgen. We willen activiteiten organiseren bij de wedstrijden van dames 1. Het is 
niet alleen bedoeld voor de speelsters, ook voor toeschouwers of alle andere 
inwoners van het dorp. Het bestuur van de Veldamp is erg enthousiast om dit 
samen op te pakken. We denken hierbij ook aan livestream en chillruimte voor 
o.a. de jeugd.  
Een vrijwilliger vraagt of we wel rekening houden met de camera’s die nu 
geplaatst zijn in de sporthal. Het bestuur geeft aan contact te houden met degene 
die deze camera’s geplaatst heeft en dat zijn hulp waarschijnlijk hard nodig is voor 
deze ideeën. 

 Leden en toeschouwers worden gevraagd om de Handbalapp van de NHV te 
downloaden. Hier staat altijd de laatste informatie over de wedstrijden.  

 
9. Rondvraag 

 
Een leidster vraagt of er een mogelijkheid is om de jeugd onderling wedstrijden of 
toernooitjes te laten spelen. Ze ziet dat de jeugd uitgedaagd moet worden, de 
motivatie zakt. Een andere leidster wil dit samen met haar bekijken. Het bestuur 
vraagt wel om rekening te houden met de alternatieve competitie die op 10 april zal 
gaan starten, als de coronamaatregelen dit toelaten. 
 

10. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid 
en de getoonde betrokkenheid. We hopen dan ook op korte termijn weer te kunnen 
spelen. 


