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Notulen volgende Agenda 
 
1. Opening en Agenda vaststellen 

a. Openingswoord door Arnoud - welkom 
 
Voorzitter Arnoud Bergman heet iedereen welkom. 
 

b. Agenda ok? Of toevoegingen? 
 
Er zijn geen toevoegingen op de Agenda 
 

2. Mededelingen vanuit het Bestuur 
a. Aankondiging stoppen van Voorzitter door Arnoud Bergman 
b. Naar aanleiding hiervan discussie over combinatie coachen en 

bestuurdersrol, of in ieder geval de combinatie van bestuur en andere rol. 
Vraagstuk is of je dat moet scheiden. Dit mede omdat de impact direct erg 
groot kan zijn bij het terugtreden of uitvallen van een bestuurder met 
meerdere rollen. Aangezien dit voor alle vrijwilligers geldt met meerdere 
rollen en in het verleden het eigenlijk altijd zo is dat bestuurders meerdere 
rollen kunnen hebben of hebben gehad. Kwamen we er niet uit of het 
hebben van meerdere rollen goed of slecht is voor de continuïteit van de 



vereniging.  
 

c. Oproep tot tenminste één nieuw bestuurslid. Meld bij bestuur@hvv70.nl 
Het bestuur zou graag uitbreiden met 1 of 2 nieuwe leden, tenminste 3 
bestuurders is noodzakelijk, 4 is wenselijk. De indeling, wie welke rol gaat 
spelen stemmen we onderling wel af. Mochten er geïnteresseerden zijn, laat 
het weten! 
. 
 

3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 11 oktober 2017 
a. Er zijn geen opmerkingen op de notulen van 11 oktober 2017 

 
4. Terugblik Seizoen 2017-2018 

a. Bestuurswisseling 
In de ALV van 11 oktober 2017 heeft de bestuurswisseling plaatsgevonden, 
voor het nieuwe bestuur zit het eerste jaar er op. En dat was even inkomen. 
Het is dan ook spijtig dat de voorzitter al na 1 jaar helaas te kennen heeft 
gegeven zijn functie neer te moeten leggen. 
De conclusie na een jaar is dat je eigenlijk pas na een jaar in de vingers 
hebt waar de cruciale momenten in het jaar zitten. 
Het bestuur heeft in ieder geval geprobeerd om de lijn met commissies van 
voorgaande jaren door te zetten en het contact te intensiveren door actief 
betrokken te zijn bij commissies. 
 

b. Promotie HS1 
Voor HS1 geldt dat zij dit seizoen in de 1e divisie spelen, dat bracht nog 
wel wat organisatorische uitdagingen mee. Van afstemming met 
Sportfondsen inzake klevende middelen, nieuwe sponsoren, tenues tot 
seizoenskaarten. 
Allemaal relatief nieuw voor de vereniging, maar we hebben er voor 
gekozen om dit avontuur aan te gaan en dat bevalt tot nu toe prima. 
Kom ook eens een zaterdagavond tophandbal kijken. 
 

c. (Zomer)kampen 
Voor en in de zomer van 2018 zijn ons eigen jeugdkamp en een 
sport(dag)kamp in samenwerking met andere sportverenigingen 
georganiseerd. Het bestuur dankt de organisatie van beide evenementen 
voor hun inzet en inspanningen. Waarbij ons eigen kamp vooral bijdraagd 
aan het familievereniging gevoel was het sport(dag)kamp erg goed om 
nieuwe gezichten te zien en te laten kennis maken met de handbalsport en 
onze vereniging. 
 

d. Pinnen 
We zijn gaan pinnen! En dat bevalt. 
 

e. Alles ging kapot 
Helaas ging er ook veel kapot, wat we dan ook hebben moeten vervangen 
of laten repareren en dat zie je straks terug in de cijfers. Praktisch alles 
rondom warm water is vervangen, de dug out is weer overeind gezet na een 
najaarstorm, lekkages zijn verholpen en zo was er veel in één keer te 
vervangen. 
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f. Voor niet alle teams verliep het vlekkeloos 
Helaas verliep het seizoen niet vlekkeloos voor alle teams. Met name de 
HB en de HA hebben toch wel wat uitdagingen gekend. De details zijn met 
de TC, het bestuur en de teams besproken. We gaan er als organisatie alles 
aan doen om dit komend seizoen te verbeteren. 

 
5. Jaarcijfers seizoen 2017-2018 

a. Kascontrole 
De kascontrolecommissie (Kees en Mieke) is met melding afwezig, maar 
hebben reeds vooraf de controle gedaan (4-10-2018) en de balans en winst- 
en verliesrekening goedgekeurd. 
 
Voor het seizoen 2018-2019, oftewel de volgende ALV zullen Renate en 
Martijn optreden als kascontolecommissie. 
 

b. Documenten: 
Qua financiële documenten zijn uitgedeeld tijdens de vergadering: 

- balans 
Op de balans waren verder geen opmerkingen of vragen 
 

- geconslideerde balans 
Op de geconsolideerde balans waren verder geen opmerkingen of 
vragen 
 

- resultaat 
De winst- en verliesrekening kende nog wel een paar 
opmerkingen/vragen: 
 

1. Contributie stijging; doorgevoerd conform afspraken in 
ALV 2017, daarbij voorzien we een verdere stijging in 
contributie. 
 

2. Zijn alle club van 70 gefactureerd? Want een aantal leden 
van de Club van 70 aanwezig tijdens de ALV hadden nog 
geen factuur ontvangen.  
 

3. In theorie beter dan begroot ex clubhuis onderhoud; als je de 
reparaties buiten beschouwing laat, dan is de exploitatie 
beter dan gebudgetteerd. Echter wordt er tot op heden te 
weinig gereserveerd voor onderhoud op lange termijn.  
 

4. Betalen alle recreanten? Zoeken we uit. 
 

5. Alternatieve inkomsten; het idee kwam naar voren om 
alternatieve inkomsten te zoeken, zoals “Clicks”. 
 

- resultaat geconsolideerd 
Opmerkingen reeds geplaatst, hiervoor. 
 

- kantine 
Kantine draait al jaren eigenlijk break-even. Echter de marges 
worden wel steeds kleiner, met het risico dat de kantine 
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verlieslatend zou worden. Daarbij wordt het onderhoud van de 
kantine nu betaald uit contributie en dat zouden we eigenlijk 
willen zien vanuit inkomsten vanuit de kantine. 

1. Prijzen gaan dan ook iets omhoog in de kantine. 
2. Besparingen zoeken; zoals het combineren van 

internet/telefonie, energie, BUMA, etc. 
 

c. Décharge bestuur 
De ALV verleent het bestuur decharge 

 
6. Vooruitblik Seizoen 2018-2019 

a. Financiële begroting voor het seizoen 2018-2019: 
- begroting 

We verwachten voor het seizoen 2018-2019 een klein plusje, de 
uitsplitsing staat in de begroting met toelichting. 
De hogere contributie inkomsten zijn met name door het 
groeiend aantal leden. We verwachten dat deze groei doorzet in 
2018-2019.  
 
Opmerkingen/vragen: 

- Boetes; Waarom begroten we boetes? En kunnen we dat 
niet voorkomen. De boetes zijn vrijwel allemaal omdat 
er te laat is afgezegd of dat teams niet zijn komen 
opdagen. Boetes zijn te voorkomen door tijdig 
wedstrijden te verplaatsen of toch te gaan ook met te 
weinig spelers. 

 
Extra Case: Exploitatie vs Reëel begroten inclusief lange 
termijn reserveringen: 
Besproken is exploitatie over de afgelopen jaren en wat het 
resultaat zou zijn als we altijd netjes hadden gereserveerd voor 
de lange termijn vervangingen, zoals bijvoorbeeld een nieuw 
clubhuis. 
De conclusie is dat we eigenlijk te weinig reserveren voor de 
toekomst. Zeker nu we geen ondersteuning meer verwachten 
van bijvoorbeeld de gemeente. 
Afgesproken is dat er een financiële denktank opgezet wordt om 
eens te helpen meedenken in hoe we de exploitatie kunnen 
herstructureren, zodat we ook toegerust zijn op grote uitgaven 
in de toekomst. Hier zal de hoogte van de contributie ook een 
onderdeel van zijn. Mocht de contributie wijzigen voor het 
seizoen 2019-2020 of zelfs nog dit seizoen, dan zal er een 
bijzondere ALV worden belegd voor het einde van het seizoen 
2018-2019. 

 
 
PAUZE 
 
7. Vooruitblik Seizoen 2018-2019 

a. Discussie: Financiële begroting voor het seizoen 2018-2019 
De discussie ging met name om het enerzijds kunnen reserveren van 
middelen voor toekomstige uitgaven, zoals onderhoud aan het clubhuis, en 
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anderzijds over het genereren van deze middelen. Concrete ideeën 
waarmee aan de slag wordt gegaan: 

- Meer sponsoring! → De sponsorcommissie was al gestart en komt 
nu op stoom, probeer meer sponsors aan ons te binden. Informeer 
ook eens bij ouders in hoeverre hun (eigen) bedrijf een bijdrage 
kan leveren. 

- Verhuur clubhuis → Het clubhuis is net tijdelijk verhuurd aan de 
BSO Trias. Dat gaat een positief effect hebben. Kunnen we dit 
niet meer doen? 

- Zaalhuur; niet in verhouding tot wat je krijgt → De zaalhuur eet 
praktisch 2/3e van de begroting op. Kan dat niet minder? 
 

b. Vrijwilligers: zonder vrijwilligers geen vereniging 
- Oproep, meld je aan als vrijwilliger - 

bar/commissies/bestuur/scheidsrechters/algemeen 
- Moeten we vrijwilligerswerk verplicht stellen? 

Ja, maar kom wel met een goed plan. Als onderdeel van het plan 
wel ook represailles. 
 

c. Trainingsplan update 
- Voor eind 2018 gereed - invoeren per 2019 

 
d. E-mail, whatsapp, handbalapp - de communicatie piramide 

Als club hanteren we primair 4 kanalen om te communiceren: 
- www.hvv70.nl 
- Facebook 
- Whatsapp 
- E-mail 

Aankondigingen zijn over het algemeen te vinden op de site en facebook. 
Directe communicatie gaat via whatsapp en e-mail. 
 

e. Lidmaatschap voorwaarden 
Op de site staan al extra spelregels rondom privacy en het lid worden/zijn 
van HVV ‘70. Echter dit moet nog wel verwerkt worden in het 
huishoudelijk regelement. 
 

f. De Tunnel komt 
Onder ons complex komt de tunnel tussen A44 en A4. De boring staat 
gepland ergens in 2e helft 2019. 
 
 

8. Bezetting commissies 
a. Technische commissie : Vacature 

- Scheidsrechtercoördinator : Vacature 
- Wedstrijdsecretariaat             : Simone Kuijt 
- Ledenregistratie : Sylvia Hooymans 
- Trainers : Alle trainers 
- Keepers : Nina vd Ham 

 
b. Evenementencommissie : Vacature 

- Jeugdcommissie : Christine Verhoef  
- Ledenwerving : Vacature 

http://www.hvv70.nl/


- Schoolhandbal : Wendy Kortekaas 
 

c. Kantine en Clubhuiscommissie : Do Laernoes 
- Penningmeester : WJ 

 
d. PR & Mediacommissie : Tina Pourjalili 

- Websitebeheerder : Ferry van der Ham 
- Social media : Tina Pourjalili 

 
e. Commercie : Jelmer & Thijs 

- Sponsoring : Jelmer & Thijs 
 

f. Kascontrole : Staande de vergadering 
 

9. Rondvraag 
a. Spelregelbewijs → Sylvia regelt dat een ieder die het spelregelbewijs moet 

hebben deze ook gaat behalen, door hiervoor op te roepen. Als 
uitgangspunt geldt het minimale wat het NHV voorschrijft en als ambitie 
geldt dat daarnaast iedere coach/scheidsrechter dat behaald. 

b. App groep beheer → laten we het zakelijk houden, probeer appgroepen te 
gebruiken waar die voor bedoeld is 

c. Wilfred interesse in TC? 
 

10. Sluiting en Borrel! 


