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“Concept’ Notulen’Jaarvergadering 28 februari 2022 
 
Aanwezig: Ereleden, leden, ouders en vrijwilligers (zie presentielijst) 
 

1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij 
deze vergadering.  Speciaal welkom aan de nieuwe hoofdtrainer Willem 
Woudstra die met ingang van seizoen 2022-2023 begint.  

 
2. Notulen  en actiepunten vorige vergadering 1 maart 2021 

 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Er zijn geen openstaande 
acties vanuit dit overleg. 
 

3. Jaarverslag 2020/2021 
 
Het jaarverslag wordt aan de hand van de sheets gepresenteerd. De 
voorzitter geeft complimenten aan alle commissies en vrijwilligers. Ze 
doen veel en goed werk. 
 
Miranda Cents legt het principe van Walking Handball uit. Dit is een 
handbalvorm op een mini-veld waarbij 4 tegen 4 gespeeld wordt. 
Hardlopen en fysiek contact zijn niet toegestaan. Het is bedoeld voor 45+ 
en geslacht maakt niet uit. Miranda wil hier wel mee starten, maar dan 
heeft ze wel hulp nodig. De voorzitter geeft aan dat dit principe goed bij de 
vereniging past. Net als bij de muziek op de zaterdagavonden, het 
inrichten van het jeugdhonk is ook hierbij de verbinding in Haarle heel 
belangrijk. De volgende stap is het promoten (website, social media, 
dorpskrantje) en kijken of er voldoende belangstelling is.  
 
Peter Linthorst heeft twee verzoeken vanuit de arbitragecommissie 
1. De vereniging is op zoek naar personen die op de zaterdagen onze 

eigen jonge scheidsrechters willen begeleiden, door ze te steunen. 
2. We zijn trots op de meiden van de dames 1, B en A die de zaterdagen 

vrij moeten nemen om te gaan fluiten. Het zou ze enorm helpen als er  
ouders zijn die dit voor ze oppakken. Er zitten veel vaders langs de 
kant bij de wedstrijden? Vraag het eens in je omgeving. 

 
Vanuit de PR-commissie wordt gevraagd naar de toegevoegde waarde van 
de nieuwsbrief die we tweemaal uitgebracht hebben. Het kost veel tijd en 
is de informatie nuttig? Is de informatie op de website, social media en de 
mails voldoende? Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat de 
nieuwsbrief geen meerwaarde kent. Daarom wordt besloten dat we deze 
niet meer uitgeven. 
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4. Financieel verslag 2020/2021 
 
Het financieel verslag wordt toegelicht door de penningmeester. Ondanks 
dat we een deel van de contributie niet geïnd hebben en de 
sponsorcontracten later zijn ingegaan, hebben we een positief resultaat 
behaald.  

 
5. Kascontrole en benoeming nieuwe kascommissie 

 
Marthe Geuyen en Leonie Vloedgraven hebben de kascontrole uitgevoerd 
en zijn akkoord. Ze worden door de penningmeester bedankt. De 
vergadering verleend hierbij decharge aan de penningmeester en het 
bestuur. 

 
De kascommissie bestaat volgend jaar uit Leonie Vloedgraven en Irma 
Tielbeke en als reserve biedt Peter Linthorst zich aan. 

 
6. Begroting 2021/2022 en contributievoorstel 

 
De begroting wordt toegelicht en aangenomen. 
 
Contributievoorstel 
Het voorstel is om de jaarlijkse contributie te handhaven. De vergadering 
gaat hiermee unaniem mee akkoord.  
 

7. Bestuurszaken 
 
Johan Middelkamp, Cindy Miener en Ingrid Willems zijn aftredend en 
herkiesbaar. Ria is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Ria wordt 
bedankt voor haar (bijna) 7 jaren dat ze in het bestuur heeft gezeten. Dit 
seizoen gaat ze nog afmaken. Ze wordt bedankt voor onder andere haar 
creativiteit, oplossingsgerichtheid en enthousiasme. Gelukkig gaat ze de 
club nog niet verlaten en zal ze werkzaamheden blijven vervullen binnen 
de activiteitencommissie. 
 
Cindy stopt als pennningmeester, maar blijft wel in het bestuur. We Erik 
bereid gevonden om het penningmeesterschap over te nemen. De 
vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. Binnenkort zullen we de 
overige taken gaan herverdelen binnen het bestuur. 
 
Daarnaast zijn we dringend op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden, we zijn 
momenteel onderbezet. In Coronatijd was het te doen, omdat je meer 
vrije tijd had. Het kan zo niet blijven. Johan vraagt iedereen om mee te 
denken, mensen te tippen. Ook (studerende) jongeren mogen zich 
aanmelden. Als er geen versterking komt, zullen we als bestuur taken 
moeten laten liggen. 
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8. Voorstel maatwerk vrijwilligerswerk 
 

 
Een speelster wordt ontheven van fluiten en zaaldiensten als: 
- Deze verantwoordelijk is voor de wekelijkse begeleiding of training van 

een ander team, of 
- Deze een actieve rol in een commissie vervult, of 
- Deze bondscheidsrechter is, of wedstrijden fluit in de regionale poule 
 
Onder de volgende voorwaarden: 
- Gedurende het seizoen worden er door de vereniging geen wijzigingen 

aangebracht in de planningen van de scheidsrechters en zaaldiensten. Een 
uitzondering hierop is als een team in een andere poule ingedeeld wordt. 
Onderling mag er geruild worden. 

- De vereniging regelt geen zaaldiensten bij de wedstrijden van team 
Midweek 

- Na één seizoen wordt dit besluit binnen het bestuur geëvalueerd. 
Belangrijk hierbij is dat de overige speelsters niet te vaak ingedeeld 
worden. 

 
Het bestuur heeft een overleg met team midweek gehad. Er warren allerlei 
gemotiveerde redenen om niet te fluiten. Als bestuur zijn we van mening dat 
onze vereniging alleen maar kan blijven bestaan als iedereen iets doet voor 
de club. De club is van ons allemaal. 
 
Een speelster uit team midweek geeft aan dat ze best wil helpen met acties 
maar niet wil fluiten of in een commissie plaats wil nemen. Ze geeft aan dat 
ze daarom haar lidmaatschap opgezegd heeft. Het bestuur geeft aan dat we 
begrijpen dat iedereen speelt voor de ontspanning en plezier, maar er moet 
wel wat tegenover staan. We moeten het gezamenlijk met elkaar doen en het 
moet voor iedereen leuk zijn. Het vrijwilligerswerk moet in evenwicht zijn. Als 
je vrijwilligers moet gaan betalen, wordt het lidmaatschap automatisch 
duurder en we willen de sport betaalbaar houden. 
 
Vanuit de commissies wordt aangegeven dat ze het een goed voorstel vinden, 
er wordt een keuze geboden.  De vergadering gaat met het voorstel akkoord. 
Binnen het bestuur zal dit besluit aan het einde van het seizoen 2022-2023 
geëvalueerd worden. 
 
Tijdens de vergadering wordt een overzicht gepresenteerd van vacante 
vacatures in het bestuur, de commissies, maar ook overige vacatures. 
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9. Informatie over actuele zaken 
 

We zijn blij te kunnen melden dat we een nieuwe hoofdtrainer hebben voor 
het seizoen 2022-2023. Willem Woudstra is aanwezig en stelt zich voor. We 
hebben ook een nieuwe keeperstrainer, die om de week de keepers zal gaan 
trainen. Ook zijn we bezig met jeugdtrainers. 
We proberen de wedstrijden in één blok te spelen. Na de wedstrijden van 
dames 1 proberen we muziek te regelen van Piero’s en we hebben een 
jeugdhonk ingericht. Op deze manier proberen we verbinding te krijgen. 

 
Onze statuten moeten we aan de nieuwe wetgeving aanpassen. Ze zijn 45 
jaar oud. Dit gaan we binnenkort doen. Erik gaat daarbij helpen. 

 
10. Rondvraag 

 
Peter Linthorst vraagt of we speelsters die vertrekken niet beter bij de 
vereniging kunnen behouden. Bij de voetbal zie je bijvoorbeeld dat er een 
grote groep is die alleen maar traint, maar ook veel vrijwilligerswerk verricht. 
De Technische Commissie geeft aan dat ze onlangs een groep van ‘oud’ 
speelsters benaderd hebben en in gesprek gaan. 

 
De voorzitter geeft aan dat het feestje voor ons 45-jarig bestaan door Corona 
al meerdere malen is uitgesteld. We proberen het nu aan het begin van het 
volgende seizoen aan te pakken. Hierbij zullen ook de nieuwe sponsoren 
gepresenteerd worden. ASH zal dan bedankt worden voor hun jarenlange 
sponsoring. 

 
11. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar 
aanwezigheid en de getoonde betrokkenheid.  

 
Handtekening voor akkoord 

Plaats en datum Haarle, 28 november 2022 

Johan Middelkamp 
(voorzitter) 

 

Ingrid Willems 
(secretariaat) 

 

 

 


