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“Concept’ Notulen’Algemene Ledenvergadering 28 november 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, hierbij wordt het volgende geconstateerd: 
- De algemene vergadering is op juiste wijze bijeengeroepen 
- Alle onderwerpen die aan de orde komen zijn op juiste wijze 

geagendeerd. 
- Het voorstel tot statutenwijziging heeft ten minste vijf dagen voor de 

vergadering woordelijk ter inzage gelegen voor de leden, via onze 
website. 

- De vereniging heeft in totaal 99 stemgerechtigden. Op de vergadering 
zijn 9 stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd. Daarmee 
wordt niet voldaan aan de vereisten van artikel 21 van de huidige 
statuten om het geagendeerde voorstel tot statutenwijziging een 
rechtsgeldig besluit te nemen. We zullen daarom op 19 december 2022 
opnieuw de leden bij elkaar roepen om de statuten te kunnen wijzigen. 

 
 

2. Statutenwijziging 
 

De penningmeester geeft aan dat de nieuwe statuten voor iedereen 
inzichtelijk zijn, via onze website. De reden om de statuten te wijzigen is 
dat we ons bestuur formeel goed willen regelen. Het hoogste orgaan in de 
vereniging blijft de Algemene Ledenvergadering. 
 
De statuten zijn aan vernieuwing toe, onder andere omdat: 
- Ze stammen uit 1983 en kennen veel verouderde artikelen 
- Jeugdleden kunnen zich niet laten vertegenwoordigen door hun 

wettelijke vertegenwoordigers 
- Ereleden mogen momenteel niet stemmen 
- WBTR, De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is vorig jaar 

ingegaan en beschrijft hoe verenigingen zich beter moeten organiseren. 
Deze wet gaat onder andere om aansprakelijkheid, 
verantwoordelijkheden, toegang tot de bankgegevens en de onderlinge 
verhoudingen binnen het bestuur. 

 
Omdat er vanavond niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, 
zullen we een nieuwe vergadering beleggen op 19 december 2022. Hier 
zullen we de statuten nogmaals doornemen. Voor deze vergadering is het 
niet nodig dat 2/3 van de leden aanwezig zijn. Wel zal 2/3 van de 
aanwezige stemmen in moeten stemmen met de nieuwe statuten.  
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3. Notulen  en actiepunten vorige vergadering 28 februari 2022 

 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Er zijn geen openstaande 
acties vanuit dit overleg. 
 
Walking Handball 
In het overleg van 28 februari 2022 is aangegeven dat we willen starten 
met Walking Handball. We zijn voornemens om in januari 2023 hiermee te 
starten. Dit zal op de vrijdagavonden zijn van 19.00-20.00 uur. Dit is goed 
voor de verbinding met de club, de doelgroep is iedereen boven de 45 
jaar. We gaan binnenkort starten met promoten. 
 
 

4. Jaarverslag 2021/2022 
 
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.  
 
Naast de informatie op de sheets zijn de volgende punten besproken: 
- Jaarlijks tappen we bij het Haarles Feest. Door Corona heeft dit twee 

jaar geen doorgang gehad. Het afgelopen jaar was het lastig om 
vrijwilligers te werven. Het bestuur geeft aan, dat er samen met de 
activiteitencommissie naar een oplossing gezocht moet worden. Uit 
onze financiële cijfers blijkt dat we alle middelen uit de acties nodig 
hebben, anders moet de contributie verhoogd worden. We moeten alle 
acties samen met alle leden oppakken.  

- Kleding. Iedereen heeft kleding in beheer gekregen, de leden zijn er 
dan ook zelf verantwoordelijk voor. Als het niet (heel) terugkomt, zal er 
een bijdrage voor vervanging betaald moeten worden. 

- Dames 1 heeft meerdere keepers, het is niet mogelijk om nummer 1 en 
01 te gebruiken. Miranda Hek zal in overleg met dames 1 een extra 
nummer op het shirt laten drukken. 

- Alle zes de verenigingsscheidsrechters hebben de theorie gehaald. 
Volgend jaar zullen ze affluiten. De vergadering is blij met hun inzet. 

- De gelden uit de acties en de gelden van de sponsoren hebben we 
nodig om de contributie zo laag te kunnen houden. 

 
De voorzitter bedankt alle commissies voor hun inzet. 

 
 
  



 
 
 

 
Correspondentieadres  Sportlocatie 
p/a Bathemerweg 8a www.handbalhaarle.nl Sporthal De Veldkamp 
7448 PH Haarle Banknr. NL03 RABO 0118 209 051 Veldkampsweide 1 
haarle@handbal.nl  7448 RB Haarle 
 

5. Financieel verslag 2021/2022 en kascontrole 
 
Het financieel verslag wordt toegelicht door de penningmeester. De 
volgende punten zijn specifiek besproken:  
- We hebben het afgelopen seizoen nog veel last gehad van Corona 
- Kleding aangeschaft, waarvoor geen voorziening was getroffen 
- Jeugdkamp was duurder dan gepland 
- Trainers overlapten elkaar in de uitgaven 
- Minder sponsorbijdragen door Corona 
- Het resultaat is € 16.000 negatief, waardoor ons eigen vermogen daalt. 

 
Kascontrole  
Leonie Vloedgraven en Irma Tielbeke 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 Irma Tielbeke, Peter Linthorst 
en als reserve biedt Alwi Knobben zich aan. 

 
 

6. Begroting 2022/2023 en contributievoorstel 
 
Erik licht de begroting toe. Naar verwachting draaien we een verlies van 
circa € 2.400. De opbrengsten zijn stabiel, terwijl de kosten stijgen. Onze 
begroting bestaat uit veel vaste kosten, die niet beïnvloedbaar zijn. 
 
In de begroting is rekening gehouden met subsidies voor duurzaamheid en 
de jeugdsportsubsidie van de gemeente Hellendoorn, maar ook van een 
bijdrage van de ‘oud ijzer’ actie. Daarnaast gaan we bekijken of we 
subsidie kunnen ontvangen voor het opstarten van Walking Handball. 
 
Vragen vanuit de vergadering 
- Een ouder vraagt of de extra kosten komt doordat we de sporthal in 

Nieuw Heeten gebruiken. Er wordt aangegeven dat de kosten in Nieuw 
Heeten vergelijkbaar zijn met de kosten van de sporthal in Haarle. 

- Een erelid vraagt of alle vrijwilligers opgegeven zijn bij de NHV. Hier 
staat dan een verplicht lidmaatschap tegenover. Het bestuur geeft aan 
dat niet alle vrijwilligers bij de NHV gemeld zijn. Alle vrijwilligers zijn 
via de gemeente Hellendoorn verzekerd. 

- Een ouder constateert dat een derde van de contributie als bijdrage aan 
de NHV afgedragen moet worden. Deze bijdrage bestaat uit een 
bijdrage per team en een bijdrage per lid. Hiervoor is een staffel per 
leeftijdscategorie van toepassing. 

 
De vergadering wordt bedankt voor het vertrouwen naar het bestuur en de 
penningmeester. De begroting wordt unaniem aangenomen. 
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Contributievoorstel 
Ondanks de stijging van alle kosten doet het bestuur toch het voorstel om 
de contributie te handhaven. Dit betekend wel dat we scherp moeten 
sturen op de kosten.  
 
Ook vraagt het bestuur aan iedereen om mee te denken over ideeën voor 
extra ontvangsten of acties. Dit kost wel tijd en energie, maar daardoor 
kunnen we wel de contributie lager houden.  
 
In het voorjaar doen we een contributievoorstel voor het volgende 
seizoen.  

 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de handhaving van de 
contributie.  
 
 

7. Bestuursverkiezingen 
 
Cindy Miener is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Cindy wordt 
bedankt voor haar 3 jaren dat ze in het bestuur heeft gezeten. Omdat ze 
niet aanwezig is bij deze vergadering, zal het bestuur op een later moment 
afscheid van haar nemen. Gelukkig gaat ze de club nog niet verlaten en 
zal ze werkzaamheden blijven vervullen binnen de sponsorcommissie en 
de website. 
 
Daarnaast stelt het bestuur twee kandidaten voor binnen het bestuur. 
Tanja Wijgerde en Sharon Verschoor. Beide stellen zich voor aan de 
vergadering. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De nieuwe 
bestuursleden worden unaniem welkom geheten. 
 
Vacatures 
Tijdens de vergadering wordt een overzicht gepubliceerd van de 
openstaande vacatures van dit moment. Naast een bestuurslid, worden er 
ook commissieleden voor diverse commissies en vrijwilligers achter de bar 
en jeugdtrainers gezocht. Begin 2022 hebben we door middel van de 
enquête enkele vacatures kunnen invullen. Maar er zijn nog wel 
openstaande plekken. Kijk elkaar aan. Kun jij het doen, of weet je 
iemand? Iedereen wordt gevraagd om mee te gaan denken voor de 
invulling daarvan. Samen staan we sterker. 
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8. Informatie over actuele zaken 
 

Sporthal de Veldkamp 
- Met de sporthal is continue discussie over het opruimen van de 

gebruikte materialen. Eenieder wordt gevraagd om de materialen 
netjes op te ruimen, wanneer ze gebruikt zijn. 

- De Sporthal heeft nog een vast contract met de energieleverancier. We 
hebben afgesproken dat we de energiekosten wel onder de aandacht 
zullen brengen bij onze leden. Hierbij dus de oproep: ga zuinig om met 
energie, anders heeft de hal (en wij dus ook) in de toekomst een 
probleem. 

 
Muziekbox 
De vereniging heeft een muziekbox aangeschaft. De vergadering wordt 
gevraagd om mee te denken over het beheer, zodat de box bij zoveel 
mogelijke handbalactiviteiten gebruikt kan worden. Er wordt afgesproken dat 
deze in een kast in de materialenruimte geplaatst wordt, waarvoor alleen de 
(bege)leiders een sleutel hebben. Als dit geregeld is, zal er gecommuniceerd 
worden binnen de vereniging, dat we een muziekbox hebben. 
 
Energiecrisis en vertrouwenspersoon 
We hebben te maken met een (energie)crisis in Nederland. Er zijn diverse 
regelingen waar gezinnen voor in aanmerking kunnen komen. Regelingen 
speciaal voor de energiecrisis, maar ook andere regelingen. We willen dat 
iedereen kan blijven handballen en willen als vereniging ook helpen als het 
moeilijk wordt. We hebben een vertrouwenspersoon, haar kennis kan ook 
hiervoor gebruikt worden. We vragen dan ook iedereen om de ogen en oren 
open te houden en tip het bestuur of de vertrouwenspersoon als je het zelf 
moeilijk hebt, of als je ziet dat een ander lid het moeilijk heeft. 
 
Handbalschool 
Handbalschool Salland wil alle talenten maar ook de dorpsclubs actief bij hun 
beleid betrekken. Ze zijn gestart met ‘open’ trainingen voor de D-jeugd. We 
zijn als vereniging uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ook zijn er in de 
maand december weer de handbaldagen. De berichtgevingen hierover worden 
doorgestuurd naar de commissies (JC/TC). Indien het voor onze vereniging 
van belang is, kunnen zij dat doorsturen naar de leden of begeleiders. 

 
 

9. Rondvraag 
 

Dank 
Een erelid bedankt het bestuur voor het werk van de laatste 2 (Corona)jaren. 
De voorzitter kaatst de bal terug en geeft aan dat we het alleen maar samen 
kunnen doen en bedankt iedereen voor de inzet voor de vereniging.  
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Nieuw Heeten 
Een vrijwilliger vraagt hoe het gaat met de trainingen in Nieuw Heeten. De 
voorzitter geeft aan dat er binnenkort geëvalueerd wordt, maar dat we wel 
mogelijkheden zien. We vernemen wel dat de dames veel kennis opdoen en 
dat we geen negatieve geluiden horen. In het voorjaar gaan we met het 
bestuur van Nieuw Heeten in gesprek. We gaan kijken hoe we elkaar kunnen 
helpen. We kunnen elkaar versterken, we zijn allebei kleine dorpsclubs. 
Een trainster geeft aan dat we dit initiatief moeten omarmen. De speelsters 
en zelfs de trainsters leren er veel. 

 
 

10. Sluiting 
 

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

 
Handtekening voor akkoord 

Plaats en datum Haarle, 19 december 

Johan Middelkamp 
(voorzitter) 

 

Ingrid Willems 
(secretariaat) 

 

 

 


